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Lietuvai būtinai reikalingas
diplomatinės tarnybos
įstatymas
Vilnios, rugsėjo 12 d.
(BNS) — Seimo liberaliųjų re
formų frakcijos seniūnas Alvy
das Medalinskas, girdamas
Estyos sugebėjimą pateikti
savo šalies įvaizdi, apgailes
tauja, kad Lietuva šioje srityje
nuosekliai pradėjo dirbti tik šį
rudenį.
„Šiandien pralaimime infor
macinę kovą, ir čia viena
priežasčių, kodėl Europos Ko
misija pasirinko Estiją", sakė
jis spaudos konferencijoje
penktadienį, komentuodamas
savo vješnagės Estijoje įspū
džius.
Jis gyrė Estijos užsienio
reikalų ministerijos bei kul
tūros instituto veiklą, išlei
džiant specialius informaci
nius lankstinukus įvairiomis
temomis apie Estiją, ir apgai
lestavo, kad Lietuva tokiais
leidiniais negali
pasigirti.
„Estija sugebėjo parodyti, kad
Estįja — tai Talinas", teigė

Seimo narys.
A. Medalinskas siūlė Seimo
nariams pasimokyti iš Estijos
politikų pristatyti savo valsty
bę. Pasak jo, politikų naudoja
mos frazės nėra atsitiktinės
frazės — jos kruopščiai ruo
šiamos ir kuriamos.
Jis piktinosi Lietuvos už
sienio reikalų ir Europos rei
kalų ministerijų neveiklumu.
„Labai norėjau, kad abi mi
nisterijos būtų rimtai dirbu
sios nuo sausio mėnesio.
Tačiau tik dabar susiimta, bet
ar ne per vėlai, parodys lai
kas", kalbėjo A. Medalinskas.
Jis ragino keisti požiūrį į
diplomatinę tarnybą ir kuo
greičiau priimti diplomatinės
tarnybos įstatymą. Pasak A.
Medalinsko, Lietuva vienin
telė Baltijos ir Vidurio Euro
pos valstybė, neturinti tokio
įstatymo ir besivadovaujanti
pasenusiomis nuostatomis.

NATO maršalas siūlo stiprinti
Lietuvos-Rusijos
karinį bendradarbiavimą
Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS)
— NATO Jungtinių pajėgų
Šiaurės ir Vakarų Europai va
das maršalas John Cheshire
patarė Lietuvai stiprinti gyny
binį bendradarbiavimą su Rusįja.
„Politinius klausimus tegul
sprendžia politikai, o karinin
kai turi savo priemonėmis sti
printi pastovumą", sakė jis
ketvirtadienį susitikime su
Lietuvos prezidentu Algirdu
Brazausku.
Prezidento patarėjas gyny
bos klausimąja pulkininkas
Stasys Knezys sakė, kad mar
šalas pabrėžė, jog Rusija yra
kviečiama į NATO karines
pratybas, mokymus, semina
rus.
Prezidentas A. Brazauskas
aukštam NATO karininkui
pareiškė savo nuomonę dėl
Rusijos vadovų priešiškumo
NATO plėtimui. Pasak prezi
dento, iš dalies jis kyla, nes
šioje valstybėje ne iki galo su
vokiama po „šaltojo karo" vi
siškai pasikeitusi NATO sam
prata.
Lietuvos prezidentas padė
kojo J. Cheshire už NATO ka
rinės vadovybės techninę pa
ramą Lietuvos armijai ir ypač
— už techninę paramą treni
ruojant ir mokant karius.
Maršalas žadėjo apsvarstyti
A. Brazausko pastabas, kad
Lietuvai ypač svarbus karo la
kūnų treniravimasis NATO

Vilniui, rugsėjo 12 d.
(BNS) — Lietuvos užsienio
reikalų ministerija pareiš
kime, kuris paskelbtas penk
tadienį, sakė apgailestaujanti,
kad „Izraelio vyriausybės dė
mesys Vilniaus Gaono jubilie
jiniams renginiams buvo ne pakankamas".
Lietuvos URM padėkojo vi
siems užsienio svečiams, atvy
kusiems į Gaono Elijahu 200ųjų mirties metinių pami
nėjimo iškilmes, „kurie savo
dalyvavimu padėjo užtikrinti
deramą pagarbos pareiškimą
šiam žydų tautos išminčiui".
Kartu URM apgailestavo,

Pasaulio

naujienos

(Remiantis BNS. Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TASS, BelaPAN,
RJA ir ELTA žinių agentūrų pranešimais)

Čikaga, rugsėjo Vi d (,CT) — „Ši labai maža ir trapi moteris... pelnė pasaulio pagarbą ir prisirisimą, nes ji buvo
geraširdiška — galvodama apie Dievą ir mylėdama Dievą — paskyrė savo gyvenimą praradusiems viltį pasaulio
žmonėms", sakė Čikagos arkivyskupas Francis George maldininkams, ketvirtadienį susirinkusiems į šv. Mišias,
skirtas Motinos Teresės atminimui, St. Malachy bažnytioje. Tarp šimtų besimeldžiančių buvo ir Čikagos miesto
meras Richard Daley su žmona Maggie bei Illinois gubernatoriaus Jim Edgar žmona Brenda. „Motina Teresė,
pati nepagimdžiusi nei vieno vaiko, bodama nekalta ir pasišventusi Dievui, milijonų žmonių yra ... ir istorijoje
bus vadinama Motina", kalbėjo arkivyskupas F. George.
Nuotr : Arkivyskupas Francis George Motinos Teresės atminimui aukoja šv. Mišias.
(CT)

glaudą įvaikinimo laukian
tiems kūdikiams ir vaikams
Vašingtone. Po šio susitikimo
prieglauda buvo įkurta per
žavėjo į didžiausią Vašingtono pusantrų metų.
iškilmių salę susirinkusius
Motina Teresė, likus dviems
žmones. Ji kalbėjo be užrašų, mėnesiams iki mirties, taip
kviesdama mus visus rūpintis pat lankėsi JAV Kongrese, ku
vargšais ir beglobiais bei ra ris buvo sužavėtas vienuolės
gindama kovoti su abortais", pasiaukojimu. Po jos mirties
prisimena H. Clftiton.
išleistame Kongreso Rūmų pa
Po susitikimo su visuomene reiškime sakoma, kad „Moti
Motina Teresė paprašė trum nos Teresės nesavanaudiško
po asmeninio susitikimo su pasiaukojimo humanitariniam
Bill Clinton ir jo žmona bei darbui pavyzdys įkvėpė milijo
prašė padėti atidaryti prie nus pasaulio žmonių".

Motina Teresė buvo
99ryžtinga ir užsispyrusi" moteris

Vašingtonas, rugsėjo 12 d.
karinėse bazėse, nes Lietuvai (Reuter-BNS) — Hillary Rodstinga modernios karinės ham Clinton ketvirtadienį
technikos.
apie Motiną Teresę kalbėjo
kaip apie „mažą, užsispyrusią
Akredituotas
ir linksmą moterį", kuri siekė,
kad turtingieji padėtų varg
naujasis JAV
šams.
gynybos atašė
JAV Atstovų Rūmai taip
Vilnius, rugsėjo 12 d. pat vieningai pritarė pareiš
(BNS) — Krašto apsaugos mi kimui, kuris pagerbė Motinos
nisterijoje penktadienį akre Teresės „nesavanaudiško pa
dituotas naujasis JAV gyny siaukojimo gyvenimą", ir į
bos atašė majoras Michael Lit- šeštadienį Kalkutoje vyksian
winowicz.
čias laidotuves nusiuntė dvie
Tai jau 11-tasis JAV atašė jų partijų delegaciją.
Lietuvai. Pirmasis Amerikos
Savo vyrui, JAV preziden
karo diplomatas buvo akredi tui Bill Clinton, laidotuvėse
tuotas 1992 metais.
atstovausianti Hillary Clinton
KA ministras Česlovas Stan paskyrė katalikų vienuolei
kevičius naująjį pareigūną M. skiltį savaitraščio numeryje.
Litwinowicz apibūdino kaip Motina Teresė mirė praėjusią
„patyrusį karininką" bei pri savaitę, eidama 88-sius me
dūrė, kad Lietuvos kariuo tus.
menės atstovai bus laimingi
„Viskas, ką apie ją girdėjau
dirbdami su juo.
ar skaičiau, nublanko, kai
39-erių metų naujojo gyny 1994 metų sausį pamačiau šią
bos atašė senelis yra lenkas, mažą, užsispyrusią ir linksmą
gyvenęs prie Naručio ežero moterį", rašo H. Clinton.
Baltarusijoje ir 1913 metais
„Stovėdama ant laiptelio,
emigravęs į JAV.
kad galėtų iš pakylos matyti
1996-1997 metais M. Litwi- auditoriją, Motina Teresė su
novvicz ruošėsi JAV gynybos ir
kariuomenės atašė pareigoms
Lietuvoje. Į Vilnių jis atvyko
rugsėjo 5 dieną.
Truputį lietuviškai kalban
Vilnius, rugsėjo 12 d.
tis majoras yra vedęs ir turi
(BNS)
— Lietuvos II pasauli
du vaikus.
nio
karo
dalyvių, kovojusių
Lietuvoje dabar yra akredi
antihitlerinės
koalicijos pu
tuoti 22 užsienio valstybių gy
sėje
komitetas
pareiškė ke
nybos atašė.
tinąs kreiptis į Pasaulinę vete
ranų organizaciją dėl jų teisių
pažeidinėjimų.
Tai sakoma Vilniaus laik
raštyje „Echo Litvy" paskelb
kad kai kurie teiginiai, pasa tame atvirame laiške Krašto
kyti iškilmingo Seimo posė apsaugos ministrui Česlovui
džio metu, nesiderino su iš Stankevičiui.
„Nejaugi jūs manote, kad
kilminga atmosfera, ir pasun
kino pastangas gerinti abipusį mes nesame 'savi veteranai'",
tinėms paminėti, kai jis apkal
supratimą.
Keli Lietuvos politikai ke tino lietuvius dalyvavus žydų
tvirtadienį pasiūlė užsienio genocide ir žudžius dar prieš
reikalų ministerijai kreiptis į pasirodant naciams. Vėliau jis
Izraelį ir pasiūlyti šios vals pripažino, kad jo kalba nepri
tybės ambasadoriaus Lietuvai sideda prie Lietuvos ir Izraelio
santykių gerinimo ir sakė, kad
Oded Ben Hur atšaukimą.
Ypač rimtą politikų ir visuo jo kalbėjimo toną padiktavo
menės pasipiktinimą sukėlė faktai, todėl jis negalėjęs
Izraelio ambasadoriaus kalba kalbėti „sausai". Pasak O. Ben
iškilmingame Seimo posėdyje, Hur, apie tai kalbėti jį buvo
skirtame Vilniaus Gaono Elt- įpareigojusi Izraelio užsienio
jahu 200-osioms mirties me- reikalų ministerija.

Izraelio dėmesys jubiliejiniams
renginiams buvo nepakankamas
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Parlamentarai nori, kad Lietuva
pripažintų Čečėnijos
nepriklausomybę
Vilnius, rugsėjo 11d. (BNS)
— Seimo parlamentinių ryšių
su Čečėnija grupė sieks, kad
rudens sesijoje parlamentarai
apsispręstų dėl Čečėnijos ne
priklausomybės pripažinimo.
Parlamentinės ryšių grupės
pirmininkas Rytas Kupčins
kas ketvirtadienį spaudos
konferencijoje sakė, kad tre
čiadienį
buvo
pasiūlyta
įtraukti į sesijos darbų progra
mą įstatymo del santykių su
Čečėnijos valdžios institucijo-

Edinburgas. Škotijos gyventojai ketvirtadienio referen
dume pritarė Britanijos darbiečių vyriausybes planui pirmą
kartą po 300 metų suteikti Škotijai „savo" parlamentą. Galuti
niai balsavimo rezultatai buvo paskelbti penktadienio rytą.
74.3 proc. rinkėjų Škotijoje pasisakė už parlamentą.kuris bus
Edinburge, o 63.5 proc. parėmė referendumo teiginį, kad par
lamentas spręstų pajamų mokesčių dydį. Britanijos premjeras
Tony Blair sakė esąs sužavėtas referendumo rezultatais.
Talinas. Estijos gelbėjimo departamento darbuotojai jau ne
besitiki surasti ketvirtadienį dingusių be žinios 12 taikdarių.
Du Estijos atskirajame taikdarių būryje tarnaujantys kareiviai
žuvo ir 12 dingo be žinios ketvirtadienį netoli Paldiskio miesto,
kai 22 būrio kareiviai guminiais keltais kėlėsi per audrą iš Es
tijos šiaurės vakarų pakrantėje esančios Sur Pakrio salos į že
myną. Medikų, policininkų ir gynybos pajėgų kareivių būr.5
penktadienio naktį per paieškas nesurado nė vieno dingusių
12 kareivių. Kol kas nežinoma, kas ir kodėl įsake kareiviams
per audrą iš salos keltis į žemyną. Estijos policija iškėlė bau
džiamąją bylą dėl įgaliojimų viršijimo, dėl kurio žuvo žmc.iių.
Ramalah, Vakarų Krantas. JAV Valstybės sekretorė Madeleine Albright penktadienį Izraelio vadovus ir palestiniečius ra
gino baigti tarpusavio įžeidinėjimus ir pradėti taikos derybas.
M. Albright kalbėjo 25-iems vidurinės mokyklos moksleiviams
Palestinos valdomame Ramalah mieste, tačiau savo kalbą ji
skyrė Izraelio ministrui pirmininkui Benjamin Netanyahu ir
Palestinos prezidentui Yasser Arafat. „Tikiuosi, kad abu vado
vai supras, kaip svarbu nutraukti žodžių karą ir baigti veiks
mus, kurie nekuria taikos procesui palankaus klimato", sakė
M. Albright.
Briuselis. NATO generalinis sekretorius Javier Solana
penktadienį pažadėjo, kad sąjunga rems taikias politines gru
puotes Bosnijoje ir prieš, ir po rinkimų, kurie vyks šį savaitga
lį. J. Solana kalbėjo, kad serbų kontroliuojamoje Bosnijos daly
je parama nuosaikiųjų serbų prezidentei Biljanai Plavšič nėra
asmeninė, o reiškia pritarimą taikai ir Daytono susitarimams.
J. Solana sakė, kad Stabilizavimo pajėgos (SFORj toiiau ben
dradarbiaus su Jungtinių Tautų kare nusikaltimų tribunolu
Hagoje, tačiau atsisakė patvirtinti gandus, l-ad NATO parengė
specialius įtariamųjų sulaikymo planus.
Vašingtonas. Plečiantis NATO, atsiranda maža tikimybe,
jog Rusija galėtų atsisakyti demokratijos ir „grįžti prie soviet
mečiui būdingo grasinančio elgesio", ketvirtadienį pareiškė
JAV prezidentas Bill Clinton. Liepos mėnesį NATO nusprendė
deryboms dėl narystės pakviesti Lenkiją, Vengriją ir Čekiją.
Baltijos valstybės Madrido susitarime buvo apibrėžtos kaip
„siekiančios narystės". B. Clinton, kuris visada tvirtai pasisa
kydavo už sąjungos plėtrą, dabar teks gauti JAV Senato prita
rimą NATO plėtrai. Be jau žinomų savo argumentų apie tai,
kad NATO plėtra padės išvengti konfliktų Europoje ir susti
prins demokratijos procesus, JAV prezidentas pripažino, kad
NATO turėtų pasiruošti ir „mažai tikėtinam" Rusijos elgesio
pasikeitimo atvejui.
Kalkuta, Indija. Šeštadienį įvyksiančiose Motinos Teresės
laidotuvėse vietoj tradicinių 21 pabūklų šūvių bus paleistos tik
3 šautuvų salvės, antradienį pranešė Indijos valdžia. Tokia
protokolo išimtis padaryta, atsižvelgiant į Indijos vienuolių pa
geidavimus.
Havana. Kuba ketvirtadienį pareiškė turinti ..argumentų ir
įrodymų", kad sprogdinimus komunistų valdomoje saloje įvyk
dė Kubos išeivių Jungtinėse Valstijose grupuote. JAV vyriau
sybė pareiškė tebelaukianti įrodymų iš Kubos, pagrindžiančių
šiuos kaltinimus. Miami įsikūręs Amerikos kubiečių valstybi
nis fondas anksčiau ketvirtadienį paneigė kaip absurdiškus
Kubos kaltinimus. ne ,- a jis organizavęs ir finansavęs sprogdini
mų saloje kampaniją, nukreiptą prieš turistų lankomas vietas,
tokias kaip viešbučiai.
Varšuva. Patyrę problemas šeimose ir mokyklose, Lenkijoje
vis dažniau žudosi jauni žmonės, penktadienį rašo dienraštis
„Zycie". Pasak Psichiatrijos ir neurologijos instituto psichiatrų.
beveik 90 proc. nusižudžiusiųjų vaikystėje patyrė seksualinį iš
naudojimą. Nemažą poveikį paauglių psichikai daro sparti kul
tūros ..amerikanizacija". Žiaurūs kino filmai. įvairių sektų
veikla taip pat palieka pėdsaką formuojantis jaunu žmonių as
menybėms. Pasak psichologų, kitas streso ir sudėtingų proble
mų šaltinis yra mokykla: per daug griežti reikalavimai, perau
gantys į kai kurių mokytojų vykdomą terorą, nulemia mokslei
vių savižudybes.
Maskva. Čečėnijos generaline prokuratūra iškėlė baudžia
mąją bylą Rusijos vadovybei del čečėnų tautos genocido, pirma
dienį radijo laidoje pareiškė Čečėnijos viceprezidentas Vacha
Arsanov. ..Kalti bus viešai sušaudyti", pažadėjo jis.

mis projektą. „Reikėtų vykdy
ti daug aktyvesnę politiką
šiuo klausimu ir jį nedelsiant
svarstyti", sakė konservatorių
frakcijai priklausantis Seimo
narys, kurio vadovaujama
parlamentarų delegacija rug
sėjo 4-9 d. lankėsi Grozne, Če
čėnijai minint šeštąsias nepri
klausomybės metines.
Pasak jo, susitikimuose su
Lietuvos parlamentarais Če
čėnijos vadovai ne kartą do
mėjosi Lietuvos nuostata dėl
Čečėnijos
nepriklausomybės
pripažinimo. Lietuvos atstovai
žadėjo pasiūlyti šio klausimo
svarstymą, sakė R. Kupčins
kas.
klausiama laiške.
„Lietuva turi vykdyti savo
Jame teigiama, kad 1994
pažadus",
sakė parlamenta
metais jų organizacijai tuo
ras,
pabrėždamas,
kad Čečė
metinis KA ministras Linas
nijos
nepriklausomybės
pri
Linkevičius skyrė 15 kvadrati
pažinimas
yra
„visų
mūsų
pa
nių metrų ploto kambarį Kari
reiga".
ninkų ramovės patalpose bei
telefono numerį- Už tai mo Balandžio pradžioje Seimo
narys, radikalios organizacijos
kėjo ministerija.
„Jaunoji Lietuva" vadas Sta
Šiemet pavasarį II pasauli
nislovas Buškevičius pasiūlė
nio karo veteranų organizacija priimti Seimo nutarimą dėl
gavo Karininkų ramovės na Čečėnijos Respublikos pripa
mų vadovo pranešimą, jog žinimo. Tačiau po aštrių dis
jiems išjungiamas telefonas, o kusijų svarstymas daugumos
rugpjūtį organizaciją buvo in balsais buvo neribotam laikui iki 250 mln. kilovatvalandžių
KALENDORIUS
formuota, kad per 3 mėnesius atidėtas.
elektros. „Liberty" nurodė.
ji privalo išsikraustyti.
kad mokės po 6.8 cento už ki
Rugsėjo 13 d.: 9*. Jonas
Laiške pažymima, kad orga
* Nuo rugsėjo pradžios lovatvalandę elektros energi Auksaburni.-. Bažnyčios mo
nizacija priklauso Pasaulinei atnaujintas elektros eksportas jos. Sutartis tarp JLietuvo:- kytojas i344-407': Eulogijus.
karo veteranų federacijai, vie į
Baltarusiją.
informuoja energijos" ir „Liberty" pasi Birmantas. Tolmine.
nijančiai 74 valstybių vetera „Lietuvos rytas" (09.12>. Lie rašyta iki 2000 metų.
Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus
nus.
tuviškos elektros perparda
* Rugsėjo 1 dieną Lietuvos išaukštinimas. Krescencijus,
„Mes žmones kantrūs, ir vinėtojų konkursą, kurį pas darbo biržų sąrašuose buvo
lauksime atsakymo", rašoma kelbė energetikos bendrove 96.552 bedarbiai. Tai pustre Notburga. Zubrys. Asta.
Rugstjo 15 d.: Švč M Ma
laiške Č. Stankevičiui. Vete- „Lietuvos energija", 'a ,jo čio tūkstančio daugiau, nagu
ranų organizacijos narių am- Virginia salose registruota buvo prieš mėnesį. Nedarbo rija Sopulingoji. Nikomedas.
žiaus vidurkis, pasak laiško bendrovė „Liberty", kuri per lygis Lietuvoje sudaro 5.4 pro Eugenija. Rolandas. Visman
tąmėnesį baltarusiams parduos cento.
yra 74 metai.

Antrojo pasaulinio karo
veteranai jaučiasi skriaudžiami
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DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 13 d.
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metams
Vi metų 3 mėn.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV.._
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(U S ) $60.00
$45.00
$3500
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00

Čia spausdinamos motyvuojančios mintys ir 1997-1999
m. veiklos trumpos gairės iš 1997 m. Ateitininkų
Užsakant į užsieni
akademinio savaitgalio paskaitos tema „Kaip švęsime
oro paltu
$500.00
$250.00
IBlI
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
Kristaus 2000-ąjį gimtadienį?"
Kun. Alf. Lipniūno — prez. A. Stulginskio moksleivių kuopos nariai - Marius Pakalniškis ir Ada Valaitytė duoda
Vyriausia
redaktorė
Danutė
Bindokienė
Ateitininkų sąjūdis kilo šio ninko pastangos savo paties įžodį ateitininkų šeimos šventėje, Lemonte, š.m. birželio 3 d. Kairėje — buvęs AF vadas dr. Petras Kisielius ir įžodi
Administratorius - Valentinas Krumplis
Nuotr. S. Vaznelio
šimtmečio pradžioje kaip lie dvasiniam gėriui, įsisąmoni pravedės kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
tuvių katalikų jaunosios kar nant į Kristaus istorinę ir
• Administracija dirba kasdien nuo 8JO iki 430, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8 30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
tos atoveikis į to meto reika dvasinę gimimo reikšmę ir sie Jo trumpa pagrindinė dalis mus pasitinka ir su mumis ravimus prieš Jį ir Bažnyčią.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
43.
Švenčiausiosios
Mer
kalbasi,
atskleisdamas
savo
apie
šiuos
metus
čia
perspaus
lavimus. Jį 1911 m. sufor kiant kuo artimesnio ryšio su
gavus prašymą ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
mulavo tuomet Maskvoje stu Juo Evangelijos apmąstymu, dinama, kad juo galėtų pasi viengimio Sūnaus prigimtį ir gelės buvimas, jaučiamas vi
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
dijavęs Pranas Dovydaitis, sakramentiniu gyvenimu ir naudoti tiek pavieniai asme savąjį žmonijos išganymo su- su pasirengimo laikotarpiu,
manymą
.
itin
bus
pabrėžtas
šiais
me
nys
—
įsisąmoninti
bei
įgy
paskatinęs lietuvių tautos jau artimo meilės darbais.
41. Minėtoji sakramentinė tais, kurie išryškins jos die
Savitarpinė — sąjūdžio ri vendinti, tiek atskiri sąjūdžio
nimą -burtis apie naują
DR JANINA JASKEVICIUS
DR. VILIJA KERELYTĖ
„Ateities" leidinį, siekiant „vi bose. Tai Jono Pauliaus II nu vienetai — pritaikyti savo me aktualizacija šiais metais visų viškąją Motinystę. Tai jos
JOKSA
Cfiiropraktinis gydymas, sveikos
pirma turėtų iikelti Krikštą įsčiose Žodis tapo kūnu! Ne
sa atnaujinti Kristuje". Tuo rodytų metinių temų gvildeni tinei veiklai.
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
6441 S. PUBMM Hd.. Chicago, IL
Jei šiuos Jėzui Kristui skir kaip krikščioniškosios būties galima iškelti Kristaus kaip
7271 S. Hartam, Bridgavis*. IL 60486
metu į Lietuvių studentų tar mas ir įgyvendinimas savuose
MMfc 709422-7607
pagal
Apaštalo visa ko centro, nepripažįstant
T 1 706 MM 0400
pą buvo pradėjęs skverbtis Va susirinkimuose, susibūrimuo tus metus švęsti nesame pagrindą
Ks*. 773^62-0221
Valandos pagal susitarimą
žodžius:
„Visi,
kurie
esate
pa
Švenčiausiosios
Jo
Motinos
Valandos susitarus
karuose paplitęs įsitikinimas, se, suvažiavimuose, susikau pradėję nuo 1997 m. pradžios,
kad žmonija gali pasiekti to pimo dienose ir ateitinin-. siūlau šių metų temą pratęsti krikštyti Kristuje, apsivilkote vaidmens. Jos kultas, jei yra
DALIA A. CEPELĖ, D.D.S.
DR LEONAS SBBUTIS
bulą pažangą per mokslą ir kiškoje spaudoje. Tai turi per iki 1998 m. Kristaus Dangun Kristumi" (Gal 3,27). Kata deramai nušviestas, jokiu
DANTŲ GYDYTOJA
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS
liku
Bažnyčios
Katekizmas
būdu
negali
užstoti
ar
pa
techniką be Dievo, Kristaus ar siduoti ir į ateitininkiškas šei žengimo šventės, o po tos
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
7915 W. 171 9 t
6132S KsdzteAv.
Tmssy Partr, IL 60477
šventės — devyndieniu prieš savo ruožtu primena, kad žeminti „Kristaus, vienintelio
Bažnyčios. Pastebėjęs „pažan mas savuose namuose.
Vai:
antrd.
2-4
v.p
p.
ir
ketvd.
2-5
v.p.p.
„Krikštas yra visų krikščionių, tarpininko, kilnumo ir nepa
709-614-6871
Visuomeninė — už sąjū Sekmines pradėti sekančią
giųjų" vilionę, Dovydaitis „Tri
šestd pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
net tų, kurie neturi pilnutinio kartojamumo"28. Iš tikrųjų,
Kattnatotal.
773-776-2810
jų
pamatinių
klausimų" džio ribų. Kadangi Kristaus 1998 m. temą, skirtą Šven
bendrumo su katalikų Baž Marija visą laiką mus kreipia
straipsniu „Ateityje" pasisakė išganymas yra visiems, o Jis tajai Dvasiai.
nyčia, vienybės pagrindas" 26 . į dieviškąjį savo Sūnų ir iš
DR. DALIA JODWAUS
trokšta visų, tad dera, kiek
už Dievą, Kristų ir Bažnyčią.
Pirmieji metai:
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJA
Būtent ekumeniniu atžvil kyla prieš visus tikinčiuosius
Dabar, to paties šimtmečio įmanoma, dalintis Jo gimimo
DANTŲ GYDYTOJAS
Jėzus Kristus
3600 HfcjNsnd Ava., 8k>. 201 '
giu tai bus labai svarbūs me kaip išgyvento tikėjimo pavyz
(skersai gatvės nuo Good SamaiMtn hgon*te»)
21470 S. Mtfn 9 t
gale, vyksta kažkas panašaus, istorine ir šiuolaikine dvasine
tai, proga kartu atsigręžti į dys. „Bažnyčia, nuosekliai ją
(Ištrauka
iš
Downars Oram, IL 60615
Mattaaon.
IL
60443
tik dar gilesnėje ir platesnėje tikrove su mūsų aplinkoje
Kristų, Vienintelį Viešpatį, ir apmąstydama ir kontempliuoTat. 630-960-3113
Jono Pauliaus II
Tai. 708-7490033
plotmėje. Visoje žmonijoje esančiais broliais ir seserimis,
Valandos susitarus
Valandos pagal susitarimą
įsipareigoti tapti vienas Jame dama žmogumi tapusio Žodžio
apaštalinio laiško,
vyksta tylus idėjų ir siekių su ypač savoje tautoje. Galima
n. 40-43)
— taip, kaip. Jis to meldė Tė šviesoje, pagarbiai ir vis giliau
sikirtimas už Dievą ar prieš, ruošti įvairius renginius, pa
DR EUGUUS LEUS
DR. KENNETH J. YERKES
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
40. Pirmieji — 1997 metai vą. Kristaus, Dievo Žodžio ir žvelgia į Įsikūnijimo paslaptį
už Kristų ar be Jo, Jo Bendri maldas, paskaitas, susikaupi
DR.
BOB
DOKHANCHI
savo Su
1192 WaJtor 8 1 , Lsmorrt, IL 60439
jos įtakoje ar ne. Istorinis lai mus visuomenei — ar tai pa bus skirti Kristaus, Tėvo tikėjimo iškėlimas turėtų pa ir auga ištikimybe
Dantų gydytojai
29
žadinti
kitų
^konfesijų
krikš
Tai. 615-723-1954
Pensininkams nuolaida
žadėtiniui"
.
ko momentas yra šis. Artėja rapijos ribose, ar ne. Meninė Žodžio, kuris Šventosios Dva
4007 W. SS St.. Chicago. IL
7800Vy c<
čionių
susidomėjimą
ir
pa
- *»g*DTdutūkstantieji
metai. Pavir kūryba, kokio ji būtų žanro, sios veikimu, tapo žmogumi,
T * . 77S-7S6-SS6S
24.
VATIKANO
II
SUSIRINKI
PaJoa Haignta, H. 90488
4707 S. Ollbart, La dranga, IL
šutiniškai sakytume — tai gali irgi rasti įkvėpimo su apmąstymui. Todėl būtina lankumą.
MAS. Dogminė konstitucija apie
Tat. 70S-3S2-44S7
Tai. 709-391-0010
42.
Jubiliegus
yra
krikš
pabrėžti kristologinį Jubi
kas?! Tųjų metų reikšmė yra kakties temose.
Dieviškąjį Apreiškimą Dei Verbum,
DR.E.DECKYS
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Irticiatyvinė grupė. Sąjū liejaus, kuriuo švenčiamas čioniško tikėjimo ir liudiji 25.
labai didelė. Nuo pat savo po
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
mo
atnaujinimas,
ir
visa
tu
Dievo
Sūnaus
įsikūnijimas,
KARDIOLOGAS
ŠIRDIES
LIGOS
25.
Plg.
ten
pat,
2.
piežiavimo pradžios tą reikš dyje gali susidaryti iniciaty
NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
26. Katalikų Bažnyčios Katekiz
7722 S. Kezie Ave.
Kab. 7 7 3 - 7 3 5 ^ 4 7 7
mę stengiasi atskleisti dabar vinė grupė, kuri skleistų ati pobūdį. Kardinolai ir Vysku rėtų būti tam pajungta. Todėl
būtina įkvėpti visiems tikin mas, ar. 1271,
Raz. 706-246-0067 arba 706-2464661
Chicago,
IL
60652
pai
šiems
metams
pasiūlė
tinis popiežius Jonas Paulius tinkamą literatūrinę medžia
6449 S. P U B M M Road
27. Apaštalinė konstitucija Fidei
tiesiems tikrą šventumo
Kab. tel. 773-471-3300
II. Metai juk yra skaičiuojami gą ar telktų pajėgas (pa temą: „Jėzus Kristus, vie
Valandos pagal susitarimą
depositum
(1995
spalio
11).
troškimą,
gilų
atsivertimo
ir
nuo Jėzaus Kristaus gimimo. vyzdžiui, paskaitininkus), ga nintelis pasaulio Išgany
28. VATIKANO II SUSIRINKI
asmeninio atsinaujinimo troš
DR. DANA M. SAUKUS
EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
Popiežius skatina tą sukaktį lėtų padėti sąjūdyje veikian tojas, vakar, šiandien ir vi kimą, vis karščiau meldžiantis MAS. Dogminė konstitucija apie Specialybė
Dantų gydytoja
Vidaus
ligų
gydytojas
ne tik paminėti, bet vis labiau tiems vienetams. Didesnėse sada" (plg. Žyd 13,8).
Bažnyčią Lumen gentium, 62.
Kalbame lietuviškai
925 S. Mannhesm Rd.
ir vienijantis.
29. Ten pat, 65.
6187 S. Archar Ava. (prt* Auattn)
Konsistorija pasiūlė išryš
suvokiant Kristaus svarbą, lietuvių išeivių bendruome
W e t c h — « s r , IL 60154
Taigi pirmieji metai bus
T9t 773-585-7755
Tat. 706-344-1604
dvasia atsinaujinti ir Jo gėriu nėse galima būtų ruošti 1-2 kinti tokius kristologinius as
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
persiimti. Jis nurodo žmoniją, dienų susitelkimus su vieša pektus: Jėzus Kristus Išga gera proga pagilinti katecheypač Vakarų pasaulį, esant paskaita ir pamaldomis visuo nytojas ir Evangelizuotojas, zę pradine to žodžio prasme
DR. PETRAS KISIELIUS
DR. ALGIS PAUUUS
civilizacijos krizėje — dvasi menei ir susirinkimą vietos ypač remiantis ketvirtuoju Lu — kaip „Apaštalų mokymą"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Apd
2,42)
apie
Jėzaus
Kris
ORTOPEDINĖS
LIGOS
niame skurde dėl sekuliariz- ateitininkams. Išeivijoje tokia ko Evangelijos skyriumi, kur
T a i 706-662-4158 atsakomas 24 vai
CHIRURGIJA
1443 S. 5001 Ava., Ctoaro
mo, t.y. užsiėmimo vien šiuo grupė gali palaikyti artimą susipina Evangeliją skelbti taus asmenį ir Išganymo pas
Kasdien 1 v.p.p. • 7 v v
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
laptį.
Labai
naudingas
turėtų
pasiųsto
Kristaus
ir
Jubilie
pasauliu, bet visiško Dievo ig ryšį su išeivių vyskupo Pau
Išskyrus trečd ; šeštad 1 1 - 4 v.p.p
Tai. (706)742-0255
būti
gilinimasis
į
Kataliku.
jaus
temos;
Įsikūnijimo
pa
noravimo. Taigi vėl reikalas liaus Baltakio, OFM, įsteigtu
Valandos pagal susitarimą
slaptis ir gimimas iš Mergelės Bažnyčios Katekizmą, kuris
apsispręsti už Dievą, už Kris jubiliejaus komitetu.
DR. V. J. VASAJTIENĖ
Ateitininkų sąjūdžiui būtina Marijos; tikėjimo į Kristų „ištikimai ir nuosekliai patei
tų ir už Jo Bendriją.
LTD.
DANTŲ GYDYTOJA
būtinybė
išganymui.
Norė
kia
Šventojo
Rašto,
gyvos
Ateitininkų sąjūdžiui prik uoliai sekti popiežiaus Jono
6132S.Ka<ttaAva.
4817 W. 83 St, Burbai*, IL
dami
giliau
pažinti
Kristų,
Bažnyčios
tradicijos
ir
auten
lausantieji vėl turi atnaujintu Pauliaus II apaštaliniame
Chlc«QO,IL 90629
Tai. 708-423-6114
siekiu išgirsti Kristaus vietoje laiške „Trečiajam tūkstant krikščionys ypač tais metais tiško Magisteriumo mokymą
T
* . 773438-7700
Valandos pagal susitarimą
SENIAUSIAS
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
esančio popiežiaus balsą ir at mečiui artėjant" nurodytas su nauju susidomėjimu bei dvasinį Bažnyčios Tėvų ir
UŽSIENIO
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
siliepti į šių laikų reikalavimą gaires tiesiogiai ruošiantis ju turi grįžti prie Šventojo Šventųjų palikimą, padėda
NUOLE STANKEVIČIŪTE, M.D.
LIETUVIU
Rašto
—
„tiek
per
Dievo
mas
geriau
pažinti
krikš
širdies ir kraujagyslių ligos
Board Certified, Internal Medicine
ryžtingai siekti savo idealo biliejui. Šie 1997 metai yra
DIENRAŠTIS
žodžiu praturtintą liturgiją, čioniškąją paslaptį bei gaivinti
Valandos pagal susitarimą
Valandos jūsų patogumui
„visa atnaujinti Kristuje", dva skirti apmąstyti ir išgyventi
27
tiek per maldingą skaitymą ar Dievo Tautos tikėjimą" . Bū
Moty
Croas Piuf—ajoal PavHton
Jėzaus
Kristaus
tikrovę.
Šio
DR VIUUS MIKATnS
sia naujai atsigaivinant — ne
3fl.South
specialiai tam pritaikytus ren tinai taip pat tikinčiuosius
UNAS SIDRYS, M.D.
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
tik minint, bet gyvastingai apaštalinio laiško lietuviškas
LMhuaraan Plaza Ot at CaMMsM Ava.
FAMK.Y MEOtCAL O M C
ginius ir kitokias priemo supažindinti su klaidingomis
Akių ligos / Chirugija
išgyvenant Kristaus gimimo vertimas buvo išspausdintas nes"-'. Iš tiesų apreikštame
Chicago, IL 60629
Pr*uu«o Plos Communoy Moaoctal
9630 S.mdprtand Ava.
nuomonėmis apie Kristaus as
S.lv»f CrOM Mo«XUI
Lietuvoje nedideliu tiražu ir jo
TM.
773-471-7879
sukaktį.
Chtoaoo RJdge, IL 60415
tekste pats dangiškasis Tėvas menį i r išsiaiškinti prieštaValandos pagal susitarimą
išeivijoje beveik niekas neturi.
T 9 i 708-83M822
T * . 706-257-2266
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4 1 4 9 W . 63rd. St.
Veikla 1997-1999 m.
4847 W. 103 S t , Oak Lawn. IL
T«t 773-735-7709
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
ruošiantis Jubiliejui
Pirmas apyl- su Norttivvestern un-to
DANTŲ GYDYTOJA
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
0366 S. M M HMM
Ateitininkai, kaip sąjūdis
už prieinamą kainą. Pacientai
„visa atnaujinti Kristuje" šio
DR L PŠTAEIKIŠ
priimami absoliučiai punktualiai.
T * . 709-696-2131
Šimtmečio
paskutiniaisiais
DANTŲ GYDYTOJA
Valandos pagal susitarimą
Susitarimui (kalbėti angliškai)
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL
metais savo veiklą teskiria
Tel.708422-8280
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
pasiruošti 2000 m. Jėzaus
DR. HĖIRAS
V. KISIELIUS
Tel. (708)598-4055
INKSTU PŪSLES IR PROSTATOS
Kristaus gimimo sukakčiai pa
DR. A.B. GLEVECKAS
Valandos pagal susitarimą
gydymas bei chirurgija
gal popiežiaus Jono Pauliaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126
II gaires, nurodytas jo apašta
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
630-941-2609
Valandos pagal susitarimą
liniame laiške „Trečiajam
3900 VV.95 St. Ta). 708422-0101
Vakarais ir savaitgaliais let 70S-SS4-112O
DR. JOVITA KERELIS
Valandos pagal susitarimą
tūkstantmečiui artėjant". Pa
Pirmad 3v p p -7v v . antr 12 30-3v p p
DANTŲ
GYDYTOJA
grindinis tikslas — ne vien tą
SURENDER LAL, M.D.
trec\ uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
Specialybė - Vidaus ligos
9525 S.7991 Ava)., HtetofY KHHa, IL
sukaktį „paminėti", bet Kris
penktad ir sefttad 9 v.r - 12 v.p.p.
7 7 2 2 S . KadzJa Ava.
taus gimimą vėl įgyvendinti,
T 6 i (708) 598-8101
ypač siekiant, kad Jis vėl
JONAS V. PRUNSKIS,
Valandos
pagal susitarimą
MD Al
T«i. 7 7 3 4 3 4 - 2 1 2 3
gimtų antgamtinį Dievo vaikų
MD
rU¥9 DALIAS PRUNSnS,
valandos pagal susitarimą
MnotaPMnTi
gyvenimą teikiančia malone
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu;
mumyse pačiuose, o taip pat
DR K. JUČAS
DRDOMASLAPKUB
ir M. vietų skausmo gydymo
ODOS LK3U SPECIALISTAS
— kiek tai nuo mūsų priklau
specialistai
Vidaus ir plaučių ligos
GYDO ODOS AUGLIUS. 2AIZOAS IR
Chicago: 773-728-0900
so — ir mūsų tautos broliuose
18300 VVtMAv*.
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
East Dunda*: 947-881-1212
OtMod P9fk
ir seseryse.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Nepaprastosios Konferencijos pirmoji Jiena buvo baigta malda ir giesme ,,Kaip grįžtančius namo paukAciua". I
McHanry: 915-398-9696
700-340-6100
6139 S.Kadz* Ava., CNoago
Ši veikla turėtų būti trejopa: eil gausiame moksleivių būryje matomos: buv Ateitininkų federacijos tarybos pirm Birute Bublienė. Alė Balt
Erk Orova: 947-719-1212
Valandos UMMn. išskyrus savaitgalius
771-771 MMJ mm 776 M9 ««1
Nuotr. Algirdo Kairio
Asmeninė — paties ateiti- rušaitienė, Irena Kutrevičienė ir kt.
s •*>

^Rimties

vMltndėlė

Danutė

Iš kur tas

MŪSŲ IŠGANYMO ŽENKLAS
Šventojo Kryžiaus išaukš pykstame ant Dievo ir artimo.
tinimo šventė kviečia pa Piktumas pirmiausia sunaiki
mąstyti apie mūsų išganymo na mus pačius.
ženklą, kryžių. Šventė kilo
Mozė, Viešpaties nurodymu,
pirmame Bažnyčios istorijos kreipėsi tiesiog į izraelitų ne
tūkstantmetyje,
švenčiant laimingumo priežastį, simbo
Kristaus kryžiaus relikvijų lišku veiksmu jis lyg sakė
Jeruzalėje
atgavimą.
Bet jiems: „Pažvelkite jus kamuo
šventės svarba kyla iš paties jančiam blogiui tiesiai į akis,
kryžiaus svarbos krikščio pažiūrėkite, kas jūs esate ir
nims. Jis yra ne tik simbolis, ką jūs darote". Jis padirbdino
kuriame susumuojamas viso jų nuodėmės bei bausmės už
Jėzaus gyvenimo tikslas ir ją atvaizdą ir iškėlė jį ant stie
būdas — asmeniškos aukos bo. Šiai tautai gyvatė reiškė
žmonių labui (o krikščioniui pasidavimą, kūniškiems daly
tai yra kelrodis, savo gyveni kams ir veidmainiškumą (plg.
mu sekant Jėzų), bet ir Pradžios 3 sk.). Gyvatė taip
ženklas Jėzaus aukos, kurios pat priminė jiems murmėjimo
nuopelnais
užtikrinamas skaudžią pasekmę.
mūsų išganymas.
Bet, pažvelgę į bronzinę gy
Pirmame skaitiny (Skaičių vatę, jie pagijo. Kai atvirai
21:4-9) Dievas įsako Mozei pripažino savo kaltę, prašy
iškelti ant stiebo pasidirb dami, kad Dievas juos iš
dintą gyvatę, kad dykumoje gydytų, jie pradėjo sveikti.
nuodingų gyvačių įgelti izrae Kad tai nebuvo stabų garbini
litai, pažvelgę į ją, būtų mas, matome iš jų žodžių Mo
išgydyti. Mums šiandien tai zei: „Mes nusidėjome, kildami
gali atrodyti, kaip izraelitų prieš Viešpatį ir tave. Melski
pasidavimas stabų garbinimui Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus
ar pagonių prietarams: ste nuo gyvačių".
bimės, kaip gali pažvelgimas į
Bronzinė gyvatė, iškelta ant
bronzinę gyvatę, pamautą ant
iešmo, išgydyti žmones? Šios stiebo, primena ir Jėzų ant
tuo
padėdama
šventės skaitinius komentuo kryžiaus,
jantis kun. CarroU Stuhl- mums pamąstyti apie Nukry
mueller atskleidžia to prasmę. žiuotojo paslaptį. Anot šv.
Istorija prasideda dykumoje Pauliaus laiške Korintiečiams,
keliaujantiems izraelitams bū „Tą, kuris nepažino nuodė
dingu atsitikimu. Vos tris die mės, jis dėl mūsų padarė
nas po to, kai jie buvo per nuodėmę, kad mes jame tap
Raudonąją jūrą stebuklingai tume Dievo teisumu". Jėzus
išvesti į laisvę iš vergystės atsisakė dieviškumo prievolių,
Egipte, jie pradėjo murmėti, „priimdamas tarno išvaizdą ir
kad dykumoje rastas vanduo tapdamas panašus į žmones...
neskanus. Šios dienos skaiti jis nusižemino, tapdamas
klusnus iki mirties, iki kry
nys prasideda: „Israelitai pra
žiaus mirties".
dėjo bruzdėti prieš Dievą ir
Mozę, murmėdami: Kam gi
Kai žvelgiame į kryžių, ma
jūs išvedėte mus iš Egipto?.. tome save ir pripažįstame
Mums- šlykštus tas bjaurus savo nuodėmių
padarinį.
maistais!" Murmėjimas ir bruz Priimdamas kryžiaus mirtį,
dėjimas prieš Dievą tapo bū Jėzus buvo „padarytas nuo
dingas išvedimo iš Egipto į dėme" — mūsų nuodėme,
Pažadėtąją žemę istorijai. Ir mūsų murmėjimu, burnojimu
jie sudaro foną svarbiems teo prieš Dievą, nekantrumu,
loginiams motyvams: laukimo išmetinėjimais, nenoru atleis
Viešpaties nurodymų, kantru ti. Iš tiesų, „Dievas taip pami
mo, tikėjimo, atlaidumo, vil lo pasaulį!" (Jono 3:16). Ant
ties ir savitvardos.
kryžiaus matome tiesiai ir at
Mąstant apie šias dorybes, virai, kas esame: nuodėmingi
atrodo, kad jos visos remiasi ir nedėkingi. Bet taip pat ma
kad
ir
tame
tiesumu — sąžiningumu bei tome,
atjautimu. Jei nesugebame nuodėmingume esame susi
tiesiai, atvirai pripažinti net ir jungę su Jėzumi. Ir todėl, kai
nemalonios realybės, prade su tokiu tikėjimu žvelgiame į
dame reikalauti neįmanomų kryžių, esame išgydomi ir
dalykų, gyventi savose fanta išgelbstimi. „Nėra po dangumi
zijose ir lengvai pasiduodame, žmonėms duota kito vardo,
kai mūsų fantazijų burbulai kuriuo mes galėtume būti
subliūška. Tuomet jokios mū išgelbėti" (Apd 4:12).
sų šeimos narių ar artimųjų
Apie šį supratimą, kad ant
pastangos nebepatenkina. O kryžiaus viename asmenyje —
reikalaudami neįmanomų da ant kryžiaus mirštančiame
lykų, nebegalime kitiems at Jėzuje — matome savo nuo
leisti jų silpnybių. Tampame dėmingumą, sujungtą su nie
nekantrūs, mūsų viltys su kuomet nenusidėjusiu Jėzumi,
dūžta, tikėjimas išnyksta, rašo Jonas šiai šventei skir-

GYVENIMAS KREPŠINIO
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS
VYTAUTAS GRYBAUSKAS
(Tęsinys)
Vietinėje ligoninėje man pri
siuvo sužeistą nykščio narelį
ir, turbūt, ketino palaikyti ke
letą dienų. Bet aš, be prancū
zų kalbos, vienas svetimame
mieste negalvojau pasilikti. Iš
ryto apsirengiau savo dra
bužiais ir ramiai iškeliavau.
Laimei, jau kitame mieste
prie mūsų prisijungė minėtas
Zigmas Varkala. Po kelių
laimėjimų atkeliavome į gražų
miestą
Bellegarde, Alpių
pašlaitėje. Prieš stiprią jų ko
mandą su keliais rinktinės
žaidėjais, nesulaikomi Laurai
čio ir Varkalos metimai atne
ša mums puikią pergalę 41:20.
čia turėjau progos pasireikšti
kaip teisėjas pirmose rimtose
rungtynėse.
Nusiskundimų

nebuvo.
Dar po kelių laimėjimų —
neužmirštama kelionė autobu
su per Alpių kalnus ir nusileidžiame Monaco karalystėje.
Sutiko mus Mykolas Ruzgys,
Lietuvos
rinktinės
pažiba
1939 m. Europos pirmeny
bėse. Kiek malonus buvo susi
tikimas su Ruzgiu, tiek ne
malonus įvykis su Monaco ko
manda. Sakydami, kad Var
kala yra Prancūzijos gyvento
jas, monakiečiai nesutiko, kad
jis žaistų už mus. Be Varka
los ir manęs, dar sunegalavo
Lauraitis. Likome keturi ir
rungtynės buvo atšauktos. Ap
sidžiaugėme — pagaliau, po 8
dienų kelionės ir 9 rungtynių,
poilsis buvo kaip išganymas.

Pasitarimas Lietuvos Šaulių sąjungos centro vadovybėje. Iš kairės: LŠS Kauno Vytauto Didžiojo rinktines štabo
viršininkas L Trumpulis, LŠS vadas R. Mintautas ir VRM Policijos departamento viešosios policijos valdybos
viršininkas v! Rodienskas.
Nuotr. Jono Ivaškev.čiaus

PASITARIMAS ŠAULIŲ
SĄJUNGOS BŪSTINĖJE
Rugpjūčio 7 d. LŠS Centro
valdybos būstinėje lankėsi
VRM Policijos Departamento
Viešosios policijos valdybos
komisaras V. Rodžianskas,
kuris susitiko su LŠS Centro
valdybos nariais, rinktinių ir
atskirųjų kuopų vadais bei
štabo viršininkais.
Liepos 29 d. LŠS Centro val
dyba gavo VRM l.e.p. genera
linio komisaro P. Berezuckio
raštą, kuriame prašoma ben
dradarbiaujant padėti policijai
užtikrinti viešąją tvarką, sau
gumą ir rimtį.
Neseniai priimtame LŠS
įstatyme yra numatyta, kad
šauliai teikia pagalbą policijai
ir civilinės saugos tarnyboms,
todėl LŠS vadovybė nedelsiant
sukvietė rinktinių ir atskirųjų
kuopų vadus bei štabo viršitoje Evangelijoje (Jono 3:1317): „Kaip Mozė dykumoje
iškėlė žaltį, taip turi būti
iškeltas ir Žmogaus Sūnus,
kad kiekvienas, kuris jį tiki,
turėtų amžinąjį gyvenimą".
Taip mes tikime. Ir įdo
miausia tai, kad šis tikėjimas
remiasi ne tiek tikėjimu
Jėzaus dieviškumu, kiek jo
žmogiškumu, nes jame „turi
me ne tokį vyriausiąjį kunigą,
kuris negalėtų atjausti mūsų
silpnybių, bet, kaip ir mes, vi
saip bandytą, tačiau nenusidėjusį" (Žyd 4:15). Šį šventė
tad tampa mūsų žmogiškos
buities didžiausiu paradoksu:
džiaugiamės dėl Jėzaus bega
linės meilės ir savo išgel
bėjimo, bet pripažindami tra
gišką išganymo kainą ir savo
žmogiško silpnumo realybę.
Aldona Zailskaitė

ninkus susitikimui su aukštu
policijos pareigūnu.
Pasitarimą pradėjęs LŠS va
das R. Mintautas susirinku
sius supažindino su svečiu,
paaiškino šaulių reikšmę ko
voje su nusikalstamumu, tar
pukario Lietuvos šaulių veik
lą, numatė ateities veiklos
darbą su policija po LŠS
įstatymo priėmimo.
Respublikinės komisijos
„Stabdyk
nusikalstamumą"
narys, Kauno Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės štabo virši
ninkas L. Trumpulis perskaitė
l.e.p. generalinio komisaro P.
Berezuckio raštą ir papasako
jo kas daroma minėtoje komi
sijoje.
Komisaras V. Rodžianskas
minėjo, kad Respublikoje didė
ja nusikalstamumas viešose
vietose ir gatvėse, todėl pa
dėtis reikalauja imtis skubių
ir ryžtingų priemonių nusikal
stamumo mažinimui. Teisė
tvarkos pažeidimų prevencijai
teigiamą įtaką daro visuome
ninių organizacijų* ir judėjimų
pirmieji žingsniai padedant
policijai. Šauliai, jau turintys
savo įstatymą, galėtų daug
vaisingiau padėti policijai,
todėl dabar būtina suformu
luoti bendradarbiavimo gai
res, juolab kad netrukus
turėtų būti paruoštas Policijos
rėmėjų įstatymas.
Po komisaro pasisakė rinkti
nių ir atskirųjų kuopų vadai
bei štabo viršininkai. Iš pasi
sakiusiųjų paaiškėjo, kad kai
kuriuose miestuose ir mieste
liuose policijos komisarai ge
ranoriškai pritaria šaulių ben
dradarbiavimui palaikant vie
šąją tvarką ir patruliuojant su
policijos pareigūnais. Kitose

kad Lietuva — Europos čem
pionas. Daug kur klubų ar
burmistrų priėmimai buvo
prabangūs, ne kartą skambėjo
tostai ūž Lietuvą. Negaliu
užmiršti Vandemian mieste
lio, kuris šventė kažkokią savo
šventę. Miesto centre tūks
tančiai žmonių, keli orkestrai.
programa, Jokiai. Staiga per
garsiakalbius
nuskambėjo
sunkiai ištariamos mūsų pa
vardės — buvome kviečiami į
tribūną. Š;.»ip taip iš tokios
minios ten nusirinkę, buvome
pagerbti ir pabaigai pakviesti
padainuoti lietuvišką dainą!
„Vyrai, nedainuokim". — ban
džiau sakyti, juk neturėjome
klausų... Bet treneris ir Gai
lius pradėjo JLietuva brangi"...
Laimei sudainavome tik vieną
Susigundė
posmelį. 0 Tarascon mieste
Laimėjome 15 rungtynių (iš vedžiojo mus po šampano fab
16-kos žaistų), bet gal dar riką ir vis siūlė ragauti skir
svarbiau: visuose miestuose tingas rūšis Išėjome linksmi...
nuskambėjo Lietuvos vardas,
(Bus daugiau)
visur palikome gerą įspūdį,
daug kartų buvo paminėta,

vietose — šauliai atstumiami
nuo minėtos pagalbos, kadan
gi yra įsikūrusios visuome
ninės organizacijos, kurios už
mokestį padeda policijai. Poli
cijos komisaras V. Rodžianskas pažadėjo išsiaiškinti
dėl minėtų pastabų, juk
šauliai už savo pagalbą atlygio
nereikalavo. Norisi pažymėti,
kad jau sėkmingai su policija
bendradarbiauja Kauno, Pa
nevėžio ir Vilkaviškio rink
tinės. Mėginama tai daryti
Vilniuje, Klaipėdoje, Marijam
polėje ir Ukmergėje. Greitu
laiku j šį darbą šauliai įsi
jungs ir kituose miestuose bei
miesteliuose, patruliuos ir kai
mo vietovėse. Apie tai ir buvo
nuspręsta šiame pasitarime.
Tegul Lietuvos žmonės nenus
temba, pamatę šaulius patru
liuojančius drauge su policijos
pareigūnais.
LŠS vado pavaduotojas
S. I g n a t a v i č i u s
J u r b a r k a s . Žinomas lietu
vių kilmės JAV architektas E.
Arbas-Arbačiauskas susitiko
su kolegomis iš Jurbarko,
Tauragės, Šakių rajonų. E. Ar
bas-Arbačiauskas yra supro
jektavęs bankų, universitetų
kompleksų, Kalifornijos gyve
namųjų namų kvartalų ir pa
minklų. Kurdamas pastatus
lietuvių išeivijai, jis daug kur
naudoja tautinės architek
tūros elementus ir ornamen
tiką. Autorius demonstravo
savo darbų skaidres. (LR)
Radviliškio rajone, Sida
brave, iškilmingai tituluoti
gatvių seniūnai. Šiek tiek
anksčiau Sidabravo seniūni
joje buvo išrinkti didesnių
kaimų seniūnai ir spėta įsi
tikinti, kad toks „ėjimas į
liaudį" yra tikrai naudingas.
CVL)

Daugelis yra įsitikinę, kad
likimas mėgsta krėsti juokus,
prismaigstydamas į rūpestin
gai sudarytus žmonių planus
įvairių netikėtumų, ištrauk
damas, tarsi suktas lošėjas
kortą iš rankovės, keistus su
tapimus. Panašiai galbūt atsi
tiko
Didžiosios
Britanijos
princesės Dianos mirties die
ną, kai Norvegijos sostinėje
prasidėjo apie 86 valstybių
vadų suvažiavimas dėl gali
mo susitarimo likviduoti že
mėje paslėptas minas ir dau
giau tos kovos strategijos ne
vartoti. Nors jau apie 107
kraštai pritaria šiam sumany
mui, kai kurie Oslo suva
žiavime dalyvauja tik kaip
stebėtojai. Kadangi minų pa
naikinimas tarptautiniu mas
tu buvo vienas princesės Dia
nos vėliausių projektų, jos
mirtis susirinkusiems paliko
gilų įspūdį ir galbūt paska
tins labiau stengtis, kad būtų
įgyvendintas minų uždrau
dimas.
Iš anksto buvo numatyta,
kad suvažiavimas tęsis 3 sa
vaites, tad ateinančios sa
vaitės bėgyje įvairūs sutarties
aspektai ir derybos jau turėtų
būti užbaigtos, nors oficialus
susitarimo pasirašymas vyks
gruodžio mėnesį Kanados sos
tinėje Ottavvoje. Tai dėl to,
kad Kanada yra šios sutarties
sumanymo autorė.
Rodos, negalėtų būti net
noro prieštarauti tokiam svar
biam reikalui, nes kasmet nuo
paslėptų minų 60-tyje valsty
bių žūva per 800 žmonių, dau
giausia civilių (jau nekalbant
apie sunkiai sužeistuosius).
Apskaičiuojama,
kad šiuo
metu pasaulyje yra apie 100
milijonų minų, laukiančių ne
laimingos aukos. Nors tam
tikros jų dalies slėptuvės ži
nomos ir pažymėtos atitin
kamuose žemėlapiuose, bet
daug yra, kurių paslėpimo
vietos niekas nežino. Tos —
pavojingiausios. Vienok kelios
didžiosios pasaulio valstybės
kol kas nesutinka pasirašyti
sutarties.
Daugelis nesunkiai atspėtų,
kad tarp pasipriešinusių yra
Rusija ir Kinija. Jos visuomet
pasižymėjo skirtingomis nuo
monėmis, kiekviena proga pasistengdamos pademonstruoti
ir primesti savo valią kitoms
tautoms. Daug nuostabiau,
kad tarp atokiai nuo šios su
tarties besilaikančių yra JAV.
Nors Baltieji rūmai teigiamai
pasisakė dėl princesės Dianos
vaidmens, besistengiant įgy
vendinti minų uždraudimą,
bet nusileisti dar nežadama.
Kas trukdo?
Pentagonas reikalauja, kad į
sutartį būtų įrašyta išimtis ir

Bindokienė

užsispyrimas?
Amerikai leista palikti minas,
esančias „niekieno žemėje"
tarp Pietų ir Šiaurės Korėjos.
Esą užminuoti laukai apsaugo
Amerikos karius nuo galimo
netikėto šiaurės korjiečių už
puolimo ir jie jaučiasi daug
saugesni. Amerikos nusista
tymą remia Japonija ir dar
kai kurios valstybes, tačiau
vyrauja daugumos nuomone,
kad, kartą pradėjus daryti
išimtis, nebus joms galo ir
kiekviena signatare reikalaus
sau įvairių lengvatų, nes jau
paslėptų minų suradimas ir
išmontavimas susietas su
nemažomis išlaidomis.
Pasigirsta balsų, net iš bu
vusio JAV karinio personalo,
kad Pentagono ir Vašingtono
reikalavimas padaryti išimtį
dėl Korėjoje paslėptų minų,
nėra vien rūpestis savo karių
saugumu. Amerikai nepriim
tina, kad pasaulis neskuba
nusileisti jos norams, kad da
romas nemažas spaudimas
prisitaikyti prie daugumos
reikalavimų. Vienaip ar ki
taip, JAV save laiko, ir yra
laikoma, stipriausia pasaulio
karine galybe, tad logiška,
kad jos nuomonei būtų suteik
ta pirmenybė. Vašingtonas
minų sunaikinimo ir uždrau
dimo idėjai nepritarė pra
džioje, nežada greitai nusi
leisti ir dabar. Tai beveik
panašu į Rusijos Boris Jelcin
mėginimus iš kiekvienos tarp
tautinės situacijos gauti sau
nuolaidų arba naudos.
Pentagonas tvirtina, kad,
pagal kompiuterinius apskai
čiavimus, bent 6,000 JAV ir
Pietų Korėjos karių žūtų, jei
gu paslėptosios minos būtų iš
montuotos, o Šiaurės Korėja
sumanytų staigiai pulti. Ap
sauginė zona tarp Š. ir P.
Korėjos buvo sudaryta, pasi
baigus 1950-1953 m. karui. Iš
to laikotarpio ruože palikta
arba naujai paslėpta dešimtys
tūkstančiu minų.
Ar minų uždraudimo bei su
naikinimo sutartis bus pasi
rašyta, jeigu Amerika nesu
tiks nusileisti? Be abejo, taip,
nes ši opi žaizda nuolat atsi
naujina ir kraujuoja. Kone
kiekvienoje pasaulio vietoje,
kur šį šimtmetį vyko a r vyk
sta kovos, žemėje glūdi pa
slėptos minos. Pvz.. manoma,
kad Egipto dykumose yra apie
20 milijonų minų, užsilikusių
nuo žydų-egiptiečių karo; Ar
gentina palikusi daug minų
Falkland salose po konfliko su
Didžiąja Britanija; Angoloje,
Bosnijoje-Herzegovinoje, Somalijoje ir daug kur kitur šios
karo liekanos lieja nekaltą
kraują ir didina kančią gyven
tojams. Būtų pats laikas tai
sustabdyti.

Po trejų laimėjimų Vidur
žemio pajūryje, mūsų kelionių
rodyklė rodė tiesiai į Paryžių.
Ten mus sutiko Lietuvos kon
sulas dr. S. Bačkis ir būrys
Paryžiaus lietuvių. Jie mus
globojo 4 dienas, o mūsų rink
tinė (jau su manimi) pade
monstravo puikų žaidimą su
žaibiškais antpuoliais. Pary
žiaus „Azur" komanda buvo
nugalėta 64:27. Rungtynes
stebėjęs Prancūzijos rinktinės
žaidėjas Fabricant tikino, kad
tikriausiai būtume nugalėję ir
jų olimpinę rinktinę, kuri tada
ruošėsi olimpiadai Londone. O
gal ir vengė oficialių rungty
nių su kažkokia „dypukų" ko
manda...

Lietuviu krepšinio rinktini- prieš pirmas rungtynes Stras^hotirpe. I.- k Artina- Andrulis treneris su baltu
megstiniu), kapitonas Vytautas Grybauskas, Tautvydas Gailius. Algi: Birutis Aleksas Lauraitis. Al f. Andrulis
ir Stasys Ginfiauskas

ATVYKSTA VAIKAI IŠ
LIETUVOS

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 13 d.

PATS SAU PONAS
REMIGIJUS MISIŪNAS
Paprastai knyga keliauja vie
nu keliu: autorius — leidėjas
prekybininkas — skaitytojas.
Tačiau kai kada autorius bei
leidėjas — vienas ir tas pats
asmuo. Tokių autorių-leidėjų
buvo ir tarp išeivių pirmai
siais pokario metais Vakarų
Europoje.
Ko gero, lengviausia juos
grupuoti pagal jų knygų reper
tuarą. Iškart į akis krinta,
kad nemažą dalį tarp šių leidi
nių sudaro kalbų mokymuisi
skirta literatūra. Matyt, reikš
mingiausias tokio pobūdžio
leidinys — Juozo ir Jono
Beržinskų bei V. Minkūno pa
rengtas bei abiejų Beržinskų
Miunchene 1946 m. išleistas
•dviejų dalių trikalbis angliškai-lietuviškai-vokiškas žo
dynas. Jis turėjo veik 1,000
puslapių ir apėmė apie 27,000
žodžių.
Autoriai, jų žodžiais, siekė
parengti tokį žodyną, kuriuo
galėtų pasinaudoti bendrau
jantys su amerikiečiais ir
skaitantys anglišką spaudą.
Vokiška dalis atsirado paklau
sius patarimo įdėti, nes tada
kiekvienam, besimokančiam
anglų kalbą, būtų buvusi pro
ga pagilinti vokiečių kalbos
žinias, tačiau
recenzentai
spaudoje kaip tik daugiausia
peikė šią dalį.
Atsiradus galimybėms emig
ruoti. į. Pietų Ameriką ir pas
katintas Hanau stovykloje vei
kusių ispanų kalbos kursų
lankytojų P. Gaučys išleido
„Ispaniškai — lietuvių žody
nėlį" ir „Ispanų kalbos va
dovėlį". Pastarasis, P. Gaučio
tvirtinimu, buvo pirmas toks
lietuviškas vadovėlis. Abi kny
gos buvo išspausdintos rotato
riumi. Atrodo, autorius abu
šiuos leidinius traktavo kaip
juodraščius ir planavo naują,
jau spaustuvinę laidą. Matyt,
tai sutrukdė padaryti emigra
cijos į P. Amerikos šalis men
kumas.
Gana įdomia leidyba, atro
do, iki 1948 m. valiutos refor
mos Vokietijoje Flesnburge
užsiiminėjo J. Dagys. Jis ro
tatoriumi daugindavo espe
ranto kalbos pamokas ir kaip
privačius laiškus rankraščio
teisėmis siuntinėjo pageidau
jantiems.
Atrodo, kai kurių autoriųleidejų vardai knygose slepia
kolektyvines pastangas. Gal
būt vienas tokių — Salomėja

Narkėliūnaitė, dviejų leidinių
apie DP stovyklas autorė ir
leidėja. Tai „Lietuviai Montgomery stovykloje" ir „DP Baltic camp at SeedorF. Pastara
sis leidinys buvo trikalbis —
lietuviškas, latviškas ir es
tiškas.
Flensburgo lietuvių metraštį
„Dienos be tėvynės" 1945 m.
pabaigoje suredagavo ir iš
leido A. Vaitkus. To meto sun
kumai lėmė, kad knyga pasi
rodė pusiau spausta spaus
tuvėje, pusiau rotatoriumi.
Daugiau kaip 350 psl. turėjusi
didelio formato knyga, matyt,
buvo didžiausia 1945 m. pa
rengta išeivių knyga.
Nemažai autorių išleido
įvairias mokymo priemones.
Daugiausia — besimokan
tiems vairuoti. Tris tokius va
dovėlius išleido V. Miniukas,
vieną — L. Jokubauskas. Po
vieną vadovėlį besimokiu
siems elektrotechnikos pa
rengė ir išleido E. Martina
vičius ir V. Butkevičius, B.
Galinis išleido statybininkų
kursams skirtą „Bendrosios
statybos konspektą".
Keli autoriai parengė ir
išleido jų surinktų ar harmo
nizuotų dainų rinkinius. Pir
miausia 1946 m. pasirodė J.
Vasaičio „Leiskit į tėvynę",
vėliau — K. Daunio „Tegul
skamba mūsų dainos". Apie
pastarąją spaudoje buvo atsi
liepta kaip apie labai panašią
į pirmąją, net su tomis pačio
mis klaidomis, nors K. Dau
nys teigė, kad jo rinkinys —
pirmas tokio pobūdžio išei
vijoje. Du dainų rinkinius
išleido V. Šimkus, o vieną — I.
Vasiliūnas.
Leidyba taip pat teko už
siimti ir mokslininkams. G.
Valančius išleido savo studiją
„Lietuva ir Karaliaučiaus
kraštas", o istorikas A. Šapoka
— knygą anglų kalba „Lithuania. Country and nation".
Savo studiją „Gyvenamieji na
mai: projektavimo pagrindai"
atskiromis laidomis lietuvių ir
vokiečių kalbom išleido J.
Okunis.
Leidyboje reiškėsi ir kuni
gai. Keletą savo pastoracinių
laiškų išleido J. Bružikas, tris
knygas paskelbė J. Burkus, po
dvi — P. Alekna ir M. Vem
brė.
Du autoriai patys išleido
savo eilių rinkinius. 1947 m.
įspūdingu 5000 egz. tiražu

Nuotr Vytauto Maželio

Lietuvos Katalikių Moterų sąjungos suvažiavime, 1997 m. birželio 13 d , Panevėžyje. Iš k.: dr. Aldona
Šlepetyte-JanaCiene. Pasaulio Lietuvių Katalikių organizacijų s-gos pirmininke, (teikusi vėliavą. Dešinėje — dr.
Gražina Paliokienė, Lietuvos Katalikių Moterų s-gos pirmininke Viduryje — Telšių katalikių Moterų dr-jos ir
tautinio ansamblio narės.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ
MOTERŲ SĄJUNGOS VĖLIAVA
SUGRĮŽO Į LIETUVĄ
Lietuvos Katalikių Moterų
sąjungos antrasis suvažia
vimas 1997 m. birželio 13 d.
vyko Panevėžyje, dalyvaujant
arti 200 atstovių iš įvairių vie
tovių. Suvažiavimas prasidėjo
iškilmingomis Mišiomis Pa
nevėžio Kristaus Karaliaus
katedroje,
koncelebruojant
LKMS dvasios vadovui prel.
Juozui Antanavičiui bei ki
tiems kunigams.
Po Mišių Panevėžio miesto
savivaldybės erdvioje salėje
vyko suvažiavimo atidarymas.
Pradžioje tarti žodį buvo pa
kviesta Pasaulio Lietuvių Kata
likių organizacijų sąjungos
pirmininkė dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė. Pasveikinusi
visas dalyves ir svečius, ji
savo kalboje pabrėžė dvasinio
auklėjimo tautos meilės, kul
tūros, tradicijų puoselėjimo
svarbą, moters pasiruošimą

Antanavičiaus pakviestos pie
tums į Panevėžio katedros pa
rapijos salę. Po vaišių įspūdin
gai dainavo gerai pasiruošęs
Telšių Katalikių Moterų drau
gijos etninis ansamblis. Jos at
liko programos dalį, kuri labai
paįvairino visą suvažiavimą.
Sugrįžus į Panevėžio miesto
savivaldybės modernius rū
mus tolimesniam posėdžiui,
įvyko LKMS tarybos Revi
zinės komisijos ir valdybos bei
jos vadovių rinkimai. Nauja
LKMS pirmininke perrinkta
dr. Gražina Paliokienė, Elena
Žaidienė, Aldona Krinickienė,
Eglė Černiauskaitė, Laima
Mikutėnaite bei kitos katali
kių moterų veikėjos.
Priimta svarbi rezoliucija,
raginanti Lietuvos vyriausybę
ir Seimą atkreipti dėmesį į
tai, kad daugėja nepilnamečių
nusikaltimai, įsigali smurtas
prieš moteris ir vaikus. Pasi
sakyta ir prieš pornografiją.
Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu, kurį sugiedojo
Telšių KMD ansamblis ir vi
sos atstovės su svečiais. Po to
dalyvės specialiais autobusais
sugrįžo į Vilnių, Kauną, Šiau
lius, Kaišiadorius, Telšius,
Alytų bei kitas vietoves tęsti
katalikišką ir tautinę veiklą.
Suvažiavimas buvo gerai orga
nizuotas ir sėkmingas.
PLKOS informacija

Pradeda atkeliauti sudėtin
go gydymo reikalingi vaikai iš
Lietuvos. Juos surasti nesun
ku, svarbu suteikti tinkamą
globą negalių nuvargintam
vaikui. Jie apgyvendinami
amerikiečių, kartais ir lietu
vių šeimose.
Operuojami
Grand Rapids, Kalamazoo,
Ann Arbor, Detroit, Toledo
ligoninėse, padedant atgauti
regėjimą, širdelių tuksenimą,
nugalėti sunkią ligą. Gyve
nantiems pas amerikiečius
kalbinė pagalba ateina iš vie
tos lietuvių, kurie drauge su
„globėjais tėvais" pasitinka
oro uostuose, dalyvauja pa
simatymuose su gydytojais jų
kabinetuose, ligoninėse, o kar
tais tenka būti ir operacinėje,
kad tik vaikas nebūtų nusi
gandęs. Vyksta nuostabus
bendravimas lietuvio talkinin
ko su amerikiečiais, su ope
ruojamo tėvais Lietuvoje ir
pačiu vaiku. Nuolatiniai pra
nešimai telefonu tėvams apie
visą eigą: kaip sveiksta, kom
plikacijos, pagerėjimai ir pan.
To reikalauja HTC nuostatai.
Kartais tokiam talkininkui į
minėtus pasimatymus tenka
keliauti ir toliau, pvz. iš
Grand Rapids į Kalamazoo, iš
Ann Arbor į Toledo. Vertėjo
vaidmuo būtinas ir reikš
mingas, tačiau visa atsako
mybė tenka globėjų šeimai,
kurie dieną ir naktį prie jo
budi.

Konsultavo, operavo ir bend
radarbiavo su Lietuvos vaikų
chirurgais. 1994 m. — vaikų
urologų ir pagalbinio persona
lo išvyka. Amerikiečiai aukojo
savo laiką ir darbą, kelionės
išlaidas dengė Šarūnas Mar
čiulionis.
Vilniaus universitetinė vai
kų ligoninė vėl kviečia vaikų
specialistus. Šiems metams
suorganizuota ir vaikų chi
rurgų ir urologų grupė iš DeVos Children8 Hospital at
Butterworth in Grand Rapids,
MI:
Pediatric Surgeon Dr. Robert Connors
Pediatric Urologist Dr. Phi
lip Gleason
Retinai Specialist Dr. Louis
Glazer .
Anesthesiologist dr. Donald
Weston
Anesthesiologist Dr. Daniel
Visser
Penkios chirurgijos med. se
serys.
Dr. Louis Glazer dirbs Kau
no akademinėje klinikoje.
Ši grupė taip pat sutiko au
koti savo laiką, profesinį pasi
ruošimą Lietuvos vaikų labui
ir Lietuvos pediatrų chirurgų
mokslinimui. Bus atliekamos
operacinės procedūros, kurios
Lietuvoje dar ' nevykdomos.
Dalyvaus vaikų chirurgai ne
tik iš Vilniaus, bet iš Kauno ir
Klaipėdos. Amerikiečiai gabensis med. instrumentus ir
aparatūrą, viską paliks Lietu
voje.
Išvykos data š.m. rugsėjo 19
d. - 27 d.
HTC savo darbui, „Gydyti
Lietuvos vaikus", yra sulauku
si iš Amerikos lietuvių pritari
mo ir visokeriopos paramos,
parūpinant vertėjus, patarė
jus, priimant vaikus į savo
šeimas, apmokant keliones.
Tai ne vieno ar dviejų asmenų
darbas, o daugelio sutartinė
talka.
HTC kreipiasi į visus Ameri
kos lietuvius ir organizacijas
padėti telkti lėšas šios kelio
nės išlaidoms užmokėti. Lietu
vių daliai tenka tik 12,000 dol.
Jūratė Pečiūrienė

gyvenimui bei tikėjimo ir mo
ralės ugdymą jaunoje kartoje.
Toliau vyko jaudinančios vė
liavos grąžinimo apeigos. Dr.
Janačienė kreipėsi į atstoves
šiais žodžiais: „Šiandien turiu
didelį džiaugsmą sugrąžinti į
Lietuvą Lietuvių Katalikių
Moterų
sąjungos
vėliavą,
kurią išeivijoje išsaugojome
daugiau negu penkiasdešimt
metų. Ji buvo išvežta iš Lietu
vos 1944 metais, Lietuvai
Lietuvos vaikams pagalbos
esant okupuotai. Iš Vokietijos
darbe nuoširdžiai talkina LB
ji keliavo į Paryžių, Prancū
Grand Rapids apylinkė ir De
zijoje, stiprindama Pasaulio
troito Lietuvos Dukterų drau
Lietuvių Katalikių organiza
gija. Abejuose miestuose ruo
cijų sąjungos veiklą. 1953 m. ji
šiami lėšoms telkti renginiai
buvo perkelta į; New Yorką,
irkt.
kuriame iki šių dienų ja globo
HTC/Michigan tik per 1996
jo Pasaulio Lietuvių Katalikių
metus
yra atsikvietusi ir
organizacijų sąjungos valdy
gydžiusi 67 vaikus iš 20-ties
bos narės. Ši vėliava buvo
nuolat keliama ne tik išeivijos
kraštų, kuriuose kalbama 9lietuvių minėjimuose, bažny
niomis kalbomis.
čiose, įvairiose iškilmėse, bet
Deja, visų vaikų, kuriems
pasirodė V. Simaičio eilėraščių mūsų atstovių buvo vežama ir
reikia komplikuotų operacijų
vaikams knyga „Vyturėliai į pasaulinius katalikių moterų
atkviesti Amerikon net neįma
laukuos", o 1948 m. — J. Mi- tarptautinius
suvažiavimus.
noma, todėl organizuojamos
kuckio „Svetimose viršūnėse". Lai ši garbinga .vėliava būna
chirurgų išvykos užsienin.
Leidėjo duonos teko para Lietuvos Katalikių Moterų
1993 m. buvo suorganizuota
gauti ir dailininkams. 1948 m. sąjungos tampria jungtimi su
vaikų chirurgų ir pagalbinio
dailininkas A. Vaičaitis išleido užsienio lietuvių katalikėmis
personalo išvyka Lietuvon.
įspūdingą savo darbų rinkinį ir skatina Jūsų ateities veiklą.
„7 original-Lithographen", o Dabar džiaugsmingai ją grąži
M. K. Kovas — trikalbį (lietu name į Lietuvą ir perduodame
viškai, vokiškai ir angliškai) Lietuvos katalikių Moterų
jubiliejinį leidinį „Antanina sąjungai.
.;
Jau ketvirtus metus Kauno rašymą, susitikimus su įdo
Dambrauskaitė: operos daini
Keturios lietuvaitės atsto technologijos universitete Ad miais žmonėmis, keliones po
ninkės meno kelias", skirtą vės, pasipuošusios tautiniais ministravimo fakultete veikia Lietuvą, sienlaikraščio lei
dainininkės sceninio darbo 20- drabužiais, atnešė vėliavą į Jaunųjų žurnalistų klubas. Jo dimą fakultete.
mečiui. Tarp prisidėjusių prie sceną. Pasaulio Lietuvių Kata įkūrėja ir vadovė dr. Birutė
Klubas rengia savo pusla
knygos pasirodymo buvo ir lie likių organizacijų
sąjungos Janulevičiūtė fakultete stu pius laikraščiuose „Kauno die
tuviai (V.K. Jonynas, T. Zika pirmininkė ją perdavė Lietu dentams dėsto žurnalistikos na" ir „Studijų aidai", taip pat
ras, A. Varnas, P. Jurkus ir vos Katalikių Moterų sąjungos pagrindus. Paskaitų metu, ir yra rašoma ir į kitus leidinius.
kiti), ir svetimtaučiai (grafas pirmininkei dr. Gražinai Pa- šiaip bendraudama su studen Į susitikimus su žymiais
J. von Kalchreth'as, J. Ober- liokienei. Ši istorinė vėliava tais, ji pastebėjo, kad yra žmonėmis susirenka tie, ku
bergeris). Knyga pasižymėjo bus laikoma Lietuvos Katali žmonių, kuriems neužtenka riems yra įdomu išgirsti jų
aukšta poligrafine kokybe.
kių Moterų sąjungos centre, žinių, gaunamų iš dėstytojų. mintis, samprotavimus apie
Jiems norėjosi daugiau — įvairius reiškinius ir situaci
Labai įdomu, kad buvo tas Vilniuje.
nežinomas asmuo, kuris, prisi
Po vėliavos perdavimo svei plėsti savo akiratį, bendrau jas. Jaunieji žurnalistai ben
dengęs A. Vilko slapyvardžiu, kino LKMS dvasios vadovas jant su įvairiais žmonėmis, dravo su garsiais Kauno ir vi
dar 1946 m. Viurzburge prel. J. Antanavičius, Panevė savo srities specialistais, taip sos Lietuvos žmonėmis: kun.
išleido savo paskutinių karo žio meras V. Matuzas, Lietu pat išreikšti save rašant R. Mikutavičiumi, Akademi
mėnesių atsiminimus „Pabai vos premjero G. Vagnoriaus straipsnius, interviu, feljeto nio dramos teatro vadovu ir
sa eina per Europą".
atstovė R. Trakymienė, Pa nus. Dekanės doc. V. Bar režisieriumi G. Padegimu,
Spėlionės — nedėkingas už nevėžio Katalikių Moterų pir šauskienės paskatinta, Birutė skulptoriumi S. Žirguliu, psi
Janulevičiūtė nutarė įkurti chiatre doc. A. Lapyte ir ki
siėmimas, tačiau, matyt, dau-- mininkė G. Bareikienė ir Pa
panašių siekių žmones vieni tais. Pokalbiai su jais ne tik
gelį šių asmenų privertė imtis nevėžio savivaldybės admi
jantį
klubą. I jį atėjo tie, ku plečia jaunimo akiratį, bet
leidėjo amato pokario metais nistratorius J. Mikėnas. Raštu
riems
veikla ir jos duodamos
susiklosčiusios
aplinkybės. sveikinimus atsiuntė Lietuvos galimybės buvo svarbios bei paskatina gilintis ne vien į
Nors lietuviškos knygos porei Respublikos Seimo pirminin reikalingos. Klubas plėtėsi ir savo specialybe, o ir į dvasinio
kis buvo didelis, vis tik auto kas Vytautas Landsbergis, šiuo metu jo veikloje dalyvau gyvenimo klodus. Labai įdo
rių buvo daugiau nei leidėjų ir Ona Bačkienė iš Vilniaus, am ja 35 įvairių kursų studentai. mios yra klubo organizuoja
pastarieji turėjo iš ko rinktis. basadorius Adolfas ir Birutė Beje, keli jų yra atėję iš kitų mos pažintinės kelionės po
Be to, ir tai, kad rankraštį Venskai iš Paryžiaus ir kiti fakultetų
ir
universitetų. Lietuvą. Nors gyvename nedi
paimdavo leidėjas, dar toli visuomenės veikėjai.
Prieš metus klube įvyko per delės teritorijos šalyje, tačiau
gražu nereiškė, kad knyga
Po sveikinimų pirmininkė mainų — buvo išrinktas pir kiek daug svarbių istorijai ir
greitai pasirodys, kaip kad dr. Gražina Paliokienė pateikė mininkas. Vadovei tapo leng tėvynei kampelių lieka nuo
norėjo autorius. Matyt, noras LKMS valdybos ataskaitą. Po viau — dabar ji galėjo remtis šaly. Atrasti ir susipažinti su
kuo greičiau išvysti savo to vyko Revizinės komisijos aktyvia pirmininko ir dar jais mums padeda puiki savo
knygą išleistą ir lėmė kai ataskaita ir LKMS komisijų kelių narių pagalba. Klubas sios istorįjos ir kultūros žinovė
kurių autorių tapsmą lei pirmininkių pranešimai bei įgavo antrąjį kvėpavimą: iki kraštotyrininkė J. Eitminadėjais. Be to, kitus gal dar vi narių pasisakymai, šiuo metu tol narystė klube apsiribodavo vičiūtė — Dručkienė, kuri viliojo ir galimybė būti sau yra 27 Katalikių Moterų drau pasyviu dalyvavimu, laukiant S09C kelionėse būna mums va
pačiam ponu — pats vargsti, gijos Lietuvoje. Jos visos po naujų vadovės iniciatyvų. Da dovė. Šios kelionės susilaukia
didelio susidomėjimo tiek tarp
bet ir pats vaisius skini. Kaip dviejų
Sąjungos
atkūrimo bar patys nariai siūlo idėjas ir
ten bebūtų, šių žmonių pas metų entuziastingai dirba ir imasi jas įgyvendinti. Jaunųjų klubo narių, tiek tarp kitų fa
tangomis išeiviškos knygos is jau daug pasiekė.
žurnalistų veiklos spektras kulteto studentų, nepriklau
sančių Jaunųjų
žurnalistų
torijoje liko gana įdomus pus
Visos atstovės buvo prel. J. apima kelias sritis: straipsnių
klubui. Pabota jau daug kur:
lapis.

NORIME BŪTI ŽURNALISTAIS
išžvalgytos Panemunės pilys
ir Kernavės griuvėsiai, žavė
tasi nuostabiais architektū
riniais paminklais, aplankyta
ir prisiminta Mažoji Lietuva,
tiek daug davusi Didžiajai
Lietuvai, kuomet ji buvo ca
rinės Rusijos valdžioje. Kiek
vienais metais surengiamos
po 2-3 kelionės, tačiau lanky
tinų vietų nemažėja, atvirkš
čiai — norisi nuvažiuoti ir
pamatyti vis daugiau Lietuvos
istorinių vietovių ir įžymybių.
Su dideliu susidomėjimu fa
kultete buvo sutiktas pirmasis
sienlaikraštis, kuriame su hu
moru buvo aprašytas studentų
gyvenimas, per vasarą patirti
įspūdžiai ir nuotykiai. Visa ši
klubo veikla yra pastebima ir
įvertinama dekanės bei laik
raščių premijomis labiausiai
nusipelniusiems klubo na
riams.
Tikiuosi, kad ateityje klubas
susilauks dar didesnio pasise
kimo ir naujų trokštančių
pažinti ir sužinoti, iniciatyvių
narių.
Tomas Grigas
Kauniečių aktorių trupė
„Džiugena" artėjančios rugsėjo
1-osios proga parengė dovaną
Lietuvos vaikams. Tai — audio kasetė su „Pepės Ilgakojinės" spektaklio, kuriame
skamba Ilonos Papečkytės dai
nelės, įrašu ir speciali kny
gelė. Ji išmokys, kaip kiekvie
nam vaikui susikurti teatrą
savo namuose, pasidaryti de
koracijas, kitų dalykų,.

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 13 d.
dybos pirminininkas Vytas
Maciūnas. Dabar tikrai džiau
giuosi, galėdama šiame žurna
Vieną iš darbingiausių pen
KLIBINKIME DURIS, KUR TIK GALIME
le paskelbti man rūpimas sininko amžiaus asmenų St.
mintis, nes šis žurnalas pa Petersburgo apylinkėje tektų
XIV JAV Lietuvių Bendruo sovietų sąjungos respubliko
siekia tuos Amerikos lietu laikyti dr. Aleksą Zotovą. Ap
menes
Tarybos prezidiumo vi mis. Jis paminėjo, kad Ma
vius, kurie jau nebekalba lie sigyvenęs St. Pete Beach vie
cepirmininkas ir naujai iš dride, nors ir trumpai, bet tas
Organizuota JAV Lietuvių
tuviškai, tačiau jaučia pareigą tovėje, galima sakyti, tiesiai
rinktas XV LB Tarybos narys buvo užakcentuota. NATO du
Bendruomenės veikla, pra
pagelbėti Lietuvai ir jos vargs ant paplūdimio daugiaaukš
Vytautas Vidugiris dalyvavo rys nėra joms uždarytos.
sidėjusi jos įregistravimu Contančiam žmogui. Šis žurnalas čiame pastate, nesitenkino
9B v J
Nors tai yra mums jau
kaip Kalifornijos valstijos de
necticut valstijoje 1952 m.
jų daugumai yra vienintelis įprastu kurortinio miesto gy
žinoma
ir nieko naujo nepasa
legatas American Legion val
vasario 15 d., jau artėja prie
ryšys su Lietuva. Esu tikra, venimu:
pasivaikščiojimais
kyta,
bet
Vidugiris iškėlė tą
stybiniame metiniame suva
pusšimčio metų jubiliejaus.
kad šie žmonės yra patys dos pajūryje, tuščiais pokalbiais
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taip
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imigracijos sąmoningesni, su
tieji straipsniai nuo 1994 m. Panoro pažinti save iš dva
rimą.
nais narių.
pratę VLIKo pirmininko prel.
iki šiol susilaukę 55,000 dole sinės pusės, išsiaiškinti kas
Po sesijos Vidugiriui teko
J. Balkūno JAV LB 25-čio pro
rių Lietuvos našlaičių globai. verčia žmogų siekti gėrio ir
Valstybės Apsaugos Komisi JAV už salės ribų dar asme
ga ištartus žodžius: „LB apy
Daug paramos susilaukta iš kas tą žmogų traukia į blogį.
jos i National Security Com- niškai pasikalbėti su Jeremy
linkės yra mūsų tautinio kūno
lietuviškų parapijų. Esu gavu Ieškojo sąryšio su visatos bui
missioni konferencijoje, ku Rosner, kur paaiškėjo, kad jis
Dr. Aleksandras Zotovas
arterijos, kuriomis sruvena
si gražią auką iš amerikiečių timi. Jo biblioteka pasipildė
rioje dalyvavo per 350 atstovų po Madrido konferencijos ly
gyvybę palaikanti jėga" (Iš
Rotary klubo. Nustebino fi naujausiais filosofiniais veika rius, profesorius Bronius Vaš iš visų JAV valstijų. Jeremy dėjo M. Albright liepos 13 d. į
nansinė auka iš amerikiečių lais, nagrinėjančiais galvose kelis, turėjo progos susipažinti Rosner. specialus patarėjas Lietuvą. Ten ji susitiko su
JAV LB 25-ečio leidinio).
skaučių grupės, veikiančios nos vystimąsi nuo Sokrato su Zotovo biblioteka. Jis pri dėl NATO išplėtimo ratifikaci prez. Brazausku, Seimo pirmi
Pavyzdžiui, Philadelphijoje,
Jeanne Dorr
prie Amerikos karių įgulų Vo laikų iki šių dienų postmoder pažino, kad dr. Alekso dovana jos prezidentui Clinton ir val ninku prof. Landsbergiu, ki
kur buvo apie 10,000 lietuvių,
kietijoje. Skautės aukos rei nizmo. Ilgus vakarus, kartais yra ypač vertinga. Tokių moks stybės sekretorei Madeleine tais valstybės vyriausybės ir
veikė 3 lietuvių katalikų para
Kartkartėmis pasiklausyda
pijos ir 6 savišalpiniai klubai,
kalą suprato iš perskaityto net iki paryčių, narpliojo ato lo veikalų anglų kalba uni Albright. kalbėjo NATO išplė Seimo nariais bei Vilniaus
vau Philadelphijos „Bendruo
LB istorijos puslapius bever„Bridges". Aukų dydis svyruo minės energijos kvantų teori versiteto biblioteka neturi ir timo tema.
universiteto studentais.
čiant, užtinkami tik keli seno menės balso" lietuviškojo radi ja tarp keleto dolerių ir 10,000 jas ir išvadinius pareiškimus. šiuo metu nėra lėšų joms
Vytautas Vidugiris pami
Vytautui Vidugiriui, kuris
sios ateivijos jau čia gimusios jo pusvalandžio siuntų. Tačiau dolerių. Viena 93 metų mote Studijų metu įprasta savitvar įsigyti. Tai bus didelė parama
nėjo, kad ir jis tuo laiku
1990
metais,
besikeičiant
pa
kartos asmenys, pirmame de
ris, kurios finansinė metų da ir būdas susikaupti, studijuojantiems magistro ar yra vicepirm. tos komisijos, lankėsi Vilniuje, kur buvo Pa
buvo proga iškelti Amerikoj saulio Lietuvių Bendruomenės
šimtmetyje dalyvavę LB veik dėčiai Lietuvoje, prikalbinau įplauka tėra 6,000 dolerių, išjungti aplinką, įsigilinti į na doktoranto laipsniams.
Lietuvių karių-veteranų nu
loje: Vyčių veikėja Šaulytė, vi savo vyrą įsirašyti į Philadel paaukojo 10 dolerių. Malonu grinėjamą klausimą teikia
Knygos, supakuotos į 16 sivylimą, Lietuvai nepatekus į seime JAV LB atstovas ir
suomenininkas Jankauskas, phijos Šv. Andriejaus lietu išsitarti, kad šio pokalbio jam galimybių geriau perpras
turėjo progą pamatyti M. Al
advokatas Navasaitis ir ad viškąją parapiją. Netrukus su metu šalpai, gautų aukų kny- ti komplikuotus dalykus ir su dėžių buvo pasiųstos į Kauną. pirmąją NATO naujų kandi bright prie Lietuvos prezi
vokatas Monkus. O dabar, jau vyru dalyvavome New Yorke goję jau užpajamavau 99,979 prasti išvadinius pareiškimus. Pakankamai dideles siuntimo datų sąrašą. Taip pat Vidugi dentūros rūmų.
penktame dešimtmetyje, į LB ir Vašingtone protesto demon dolerius. Taigi ryt poryt jau Kai kartais susėdę pradė išlaidas taip pat sumokėjo ris priminė, kad Lietuva, Lat
Per šį pasikalbėjimą su J.
veiklą įsijungė nauja asme stracijose prieš Lietuvos sovie bus peržengta 100,000 dolerių davome kalbėtis filosofiniais pats siuntėjas. Dalį savo gro vija ir Estija neturi būti
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suma.
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žada
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Dorr. Ji su savo anglų-škotų savo šeima jau buvau aplan
vau, kad jo aiškinimai, riedėjo noti Lietuvių klubo bibliotekai Sovietų Sąjungos respublikos, tas dar vienas mums lietu
persiunčiu
į
Čikagą,
o
iš
ten
kilmės vyru Tim prieš še kiusi Lietuvą net 8 kartus.
vyksta persiuntimas į Lie man „virš mano galvos". Jam o anglų kalba — pasiųsti į Lie nes tos buvo nepriklausomos viams svarbus kontaktas.
šerius metus įsiregistravo į šv. Taigi atgijo bei sutvirtėjo
tai taip paprasta, taip na tuvą. Yra gauta laiškų, ku valstybės, bet sovietų okupuo
VPV
Andriejaus lietuvių parapiją, ryšys su giminėmis ir užsi tuvą.
tūralu, taip aišku; o man visai riuose pageidaujama kaip tik tos ir jėga 1940 m. prijungtos
Daugiausia
pagalbos
reika
mezgė
bičiulystė
su
naujais
buvo išrinkta į vietos LB apy
prie Sovietų Sąjungos. Nepa
nesuprantama, neapčiuopia
linkės valdybą ir pradėjo efek pažįstamais. Pajutau, kad aš lingos gausios šeimos, kurių ma. Paskutiniaisiais metais tokių knygų anglų kalba. tekus Baltijos valstybėms į
tingai vadovauti Lietuvos naš ten laukiama ir kad ten reika vaikams reikia sudaryti ga atsiskleidė Alekso Zotovo Aleksui taip pat kilo mintis NATO sąjungą, gali Rusijai
laičių šalpai. Ji organizuoja linga visokeriopa pagalba. limybę lankyti mokyklas, kad daug metų slopintas kūrybinis organizuoti aukštąjį mokslą būti duotas ženklas, kad jos
medicininę pagalbą Deborah Beje, būdama istorijos moky galėtų pasiruošti gyvenimui. talentas. Jis pradėjo kurti baigusiųjų jaunųjų lietuvių paliekamos jų kontrolės sfe
ligoninėje Lietuvos vaikams, o toja, labai domėjausi Lietuvos Kai aš lankausi Lietuvoje, aš eilėraščius ir dainas. Ne būrelį, kuris kasmet papildytų roje, kas kenktų ne tik jų sau
atvykusiems iš Lietuvos svei kunigaikščių išlikusiais pa neieškau padėkos, bet noriu kartą, jo vaizdingas eiles St. VDU-to biblioteką naujaisiais gumui, bet ir visos Europos
katos reikalais ji parūpina minklais, iš kurių didžiausią pastebėti bei suprasti, ko ten Petersburgo lietuvių klubo mokslo veikalais. Šis sumany pastovumui.
mas susilaukė pritarimo ir
pragyvenimui pastogę, daž įspūdį padarė Gedimino pilis labiausiai trūksta.
scenoje išraiškingai perteikda
Mr. Rosner sakė, kad JAV
—
Kaip
žiūrite
į
Lietuvių
nais atvejais priglausdama ir Vilniaus senamiestis. Ta
būrelio užuomazga (iš trijų as niekada nepripažino Baltijos
vo
aktorė
Dalila
Mackialienė.
juos savo erdviuose namuose, čiau man Lietuva — tai jos Bendruomenės veiklos at Kai kurie eilėraščiai buvo iš menų) jau sukurta. Šiuo metu valstybių įjungimo į Sovietų
kur pirmą kartą užėjusį nus žmonės, kurie yra šilčiausi ir eiti?
spausdinti laikraščiuose Lie ieškomi nauji nariai. Šiam Sąjungą ir nelaiko Lietuvos,
— Reikia pastebėti, kad
tebina anglų kalba knygų len draugiškiausi už visus kitus.
tuvoje. Šiuo metu Lietuvoje būreliui, kurio pavadinimas Latvijos ir Estijos buvusiomis
tyna apie Lietuvą ir gausus
1991 m. vasarą teko pasi mūsuose dažnai pasigirsta: baigiamos
spausdinti
dvi turbūt paaiškės ateityje suti
lietuviškojo meno rinkinys — kalbėti su Philadelphijos LB jeigu kas nekalba lietuviškai, Alekso Zotovo knygos: poezijos ko vadovauti dr. Arūnas Gasmedžio drožiniai su nuosta apylinkės valdyba. Šio pasita tas jau nebėra lietuvis... Phila ir dainų su gaidomis. Muziką paraitis. Tikrai malonu, kad
baus grožio daugybe gintaro rimo rezultatas: nusprendžiau delphijos LB apylinkės valdy Zotovo žodžiams sukūrė muzi dr. Aleksas Zotovas, nors nėra
dirbinių. Prieš penketą metų pagalbą Lietuvai organizuoti ba tikrai suprato šį reikalą: kai: Aloyzas Jurgutis, gyve po karo aplankęs savo gimtojo BAIGĖ KOLEGIJĄ
ji įsijungė į „Bridges" redak ne savo, bet Philadelphijos LB leidžia 800 tiražu anglų kalba nantis St. Petersburge, Laima Vilkaviškio, gyvai prisimena
biuletenį „Labas", skirtą lietu Lapkauskaitė iš Marijampolės kvepiančias žiedais pasipuo
cinį kolektyvą, kur rūpinasi apylinkės vardu.
Linda K. Zunas. Kaliforni
viškai
nebekalbantiems tėvy ir Edmundas Urbonas iš Vil šus pievas ir darželius, ku joje gyvenančių Mr. & Mrs.
„Humanitarian Aid" skyriumi,
Pirmas šios veiklos žingsnis
o nuo 1993 metų redaguoja buvo susitikimas su tėvais, nainiams, gyvenantiems Penn- niaus. Visos dainos jausmin riuos taip gyvai prisimena Wayne S. Zunas duktė ir Del
Philadelphijos LB apylinkės kurių vaikai buvo atvežti ope sylvanija, Delaware ir New gos, populiaraus žanro. Kai
savo eilėraščiuose. Prisimena Zunas iš Evanston, IL, duk Vytautas Vidugiris, American Le
leidžiamą biuletenį „Labas", racijai į Deborah ligoninę, Jeršėy valstijose. Redaguoda kurios j a u buvo atliktos tele
čiulbėjimus įvairiausių paukš raitė, šiemet aukščiausiais gion suvažiavime, Orlando. FL.
skirtą angliškai kalbantiems esančią netolimoje Brown's ma šį biuletenį,
skatinu vizijoje ir ne vieną teko girdėti čių, kai kurių jau, turbūt, ten pažymiais baigė College of Entėvynainiams.
Mills, NJ, vietovėje. Sutarta neužmiršti savo kilmės šaknų kavinėse.
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skirtingų įsitikinimų Ameri psichologijos ir branduolinės
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Miliauskas — Šalna gimę
kalu. Ir visada, žvelgdama į
selekcijos metodus. Auksu
Lietuvos Vyčiai, įvertindami zacijom.
niai ir energingai vadovauja
Amerikoje, bet mano seneliai Su tuo rūpesčiu prasidėjo,
auditoriją, pasigendu „aunesTėvai, o ypač močiutė, linki čiuose bus kuriama bendrija,
buvo atvykę iš Lietuvos. Mano sakyčiau, bendravimas su
Vaiva Vėbraitė Gust, buvo Jim Simone darbą Lietuvai,
nių žmonių, dar neturinčių 40
giminėje buvo žymių asmeny Čikagoje veikiančios Lietuvių
įtrauktas į paskaitininkų ei metiniame suvažiavime rugp. jaunajai inžinierei visokerio pagal užmojus būsianti ūki
ninkų mokymo ir eksperimen
bių, pavyzdžiui, prelatas Juo našlaičių globos idealiste va metų amžiaus. Tas pats yra les, sumaniai pravesdamas 9 d., Dayton. Ohio, pagerbė jį. pos sėkmės gyvenime.
tinis centras. Rugpjūčio pra
zapas Miliauskas pasižymėjo dove dr. Albina Prunskiene ir visoje JAV Lietuvių Bendruo katalikiškų mokyklų srauto įteikdami 1997 m. „Rev. John
džioje Vytautui Šliūpui į talką
lietuviška veikla Scranton, šauniąja LB Socialinių reikalų menėje, o be jaunesniųjų nėra kursus Lietuvoje. Pirmą kartą C. Jutt, Friend of Lithuania"
atvyko Kalifornijos universite
PA. Pusbrolis Anthony Meš vadove Birute Jasaitiene, kuri ir ateities. Neužmirškime: lie ten atsilankęs 1993 m. rudenį žymenį.
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Negaliu nepaminėti ir „Brid- kyklų viršininko pavaduoto
• Ilgiausia Lietuvos gatvė
kunmo strategiją ir verslo
nepriklausiau, tačiau reiš- ges" žurnalo, į kurio redakcinį jas, jau eilę metų aukoja savo L.E. kursams. Savo nepailsto- — Nemenčinės plentas — yra
planą, kurio prireiks ieškant
kiausi amerikiečių profesinėse kolektyvą mane įjungė t° ' a '" laiką ir talentus Lietuvai. Tai ma energija sugebėjo įtikinti Vilniuje. Jos ilgis - 11 km 902
lėšų centrui kurti.
bei politinėse grupuotėse. kotarpio JAV LB Krašto val ypatinga asmenybe Nors jis LKRS direktorius, ne tik to m.
Linda K Zun.is

MŪSŲ ŠEIMOSE

DR. ALEKSAS ZOTOVAS

ŽAVUS BENDRUOMENINĖS
VEIKLOS PAVYZDYS
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REALMART I I , I n e
6 6 0 2 S. P u l a s k i R d .
ChkagO,IL 6 0 6 2 9

BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
P a t a r n a u j a įvairių nuosavybių
pirkime b e i pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I
Bus. 773-585-6100
Ftx. R M M i

P»9W77M0M307

m

fiū

ACCENT REALTY
5265 West 95th street
Oak Lawn. Illinois 60453

Bus. 708-636-9400
Re*. 708-423-0443
ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
pnemesčiuose

MISCELLANEOUS

STASYS'

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rusių, vonių ir virtu
vių įrengimas; priestatai; kerami
kos plytelės, „sidings", „sotfits",
„decks", „gutters, plokšti ir„shingle"
stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudimą.
S . B s n s t f e T4.
630-241-1912

J K S CONSTRUCTION
. . S h i n g l e " stogai ir visų rūšių
apkalimai

(siding):

medžio,

a i u m m i a u s ir kt. T u r i u d a r b o
d r a u d i m ą . R. J a n k a u s k a s ,
tel.

630-969-2658

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
T u r i u Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AM B£R CONSTRUCTION CO.
Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
,,Llcensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui:
Tel.: 773-767-1929
AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208V 2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(312)581-8654

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773- 925-4331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

M I G L I N A S TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail seserų padėjėjoms kom
panionėms ir namų ruošos
darbininkėms Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency

T9l. 7 7 3 - 7 3 6 - 7 9 0 0

VVAGNER
MAŠINOS RASTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 3. PulaskiRd.
Tel. (773) 581-4111

A

dariusi vietinį komitetą, kuris
padės JAV LB-nės Kultūros
tarybai šiam festivaliui pasi
Washington, DC, rugpjūčio ruošti.
ATLANTA IMPORT-EXPORT, Inc. (Siuntinių ir transportavimo skyrius)
REAL E S T A T E
23 — JAV Lietuvių Bendruo
GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR A I R
menės Visuomeninių reikalų L O S A N G E L E S , C A
CARGO. SIUSKITE l LIETUVA. LATVIJA, ESTIJA, LENKUĄ,
tarybos įstaiga praneša, kad
GREIT
UKRAINĄ, KARALIAUČIAUS SR., MASKVĄ IR PETERBURGĄ.
JAV LB pirmininkė Regina
PARDUODA
LIETUVIŲ DIENOMS
Narušienė penktadienį, rug
• Užsakykite amerikietiško m a i s t o komplektus į L i e t u v ą
ARTĖJANT
• Padėsime pigiai įsigyti automobilius varžytinėse
pjūčio 22 d., lankėsi Vašing
y
•
Persiunčiame
automobilius,
a
u
t
o
detales
•
K
o
m
e
r
c
i
n
ė
s
tone ir susitiko su naujais
^
RE/MAX
s i u n t o s p a g a l sutartį • L a b d a r o s s i u n t o s • Vizų p r a t ę s i m a s ,
Lietuvių dienų šventė jau vi
JAV valdžios pareigūnais, ku
REALTORS
iškvietimai • V e r č i a m e , notarizuojame
sai
netoli. Ruoša vykdoma LB
rie
turi
įtaką
JAV-Lietuvos
(773) 586-5959
Los
Angeles apylinkės valdy
santykiams.
(708)425-7161
12301 New Ave., Suite D, Lemont, IL 6 0 4 3 9 T e l . 6 3 0 - 2 6 7 - 6 6 2 2
bos
ir
stipraus pagalbinio ko
Kelionės tikslas buvo su
2 7 1 9 West 71st Str., Chicago, IL 6 0 6 2 9 , Tel. 7 7 3 - 4 3 4 - 8 3 3 0
miteto:
Birutės Šakalienės,
RIMAS L. STANKUS
pažindinti šiuos, naujai per
Roberto
Kerr, Amando Ra
1-800-775-SEND
ėmusius pareigas pareigūnus,
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
gausko,
Adelės
Rėklaitis, Va
su JAV L B veikla, tikslais ir
• Nuosavybių įkainavimas veltui
lerijos
Hale,
Alės
Čelkienės,
politika
Lietuvos
atžvilgiu.
• Perkame ir parduodame namus
Pasitarimuose atvirai pasida Korsako, Ceikos, Vilijos Tom• Pensininkams nuolaida
linta mintimis. Pokalbiuose pauskaitės, Elenutės Eidimvyravo Lietuvos NATO na taitės, Pakucko... Šventės di
KMIEOK REALTORS
rystės klausimas, JAV-Lie rektorius muz. Viktoras Ralys
nn
S. Pulaski M .
tuvos charta ir JAV techninės yra sutelkęs iki šiol čia
4383 S. Archer Ave.
neišsemtus šaltinius. Bešne
pagalbos pratęsimas.
DANUTĖ MAYER
Pasitarimuose
dalyvavo: kučiuodamas su kino filmų
naujasis JAV ambasadorius specialistu Paulium Jasiuko773-284-1900
Lietuvai J . E . Keith Smith, niu, užkliuvo už jo didžiulio
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kuris sakė. k a d vyksta į Lie rinkinio tautinio meno pasiro
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji protuvą „sustiprinti JAV ir Lietu dymų išeivijoje, Los Angeles
tessionaliai, sąžiningai ir as
(festivalių)
meniškai patarnaus. įkainavimas
vos partnerystę"; Steve Flana- įvairių švenčių
KEPYKLA IR D E L I K A T E S A I
veltui.
minėjimų.
Paulius
Jasiukonis
gan,
prezidento
patarėjas
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Centrinės ir Rytų Europos sutiko paruošti eilę reklami
Tel. 773-581-8500
klausimams: Gillian Milova- nių montažų vietinės televizi
• Lietuviška duona ir raguoliai
MISCELLANEOUS
novic, Valstybės departamen jos kanalams — 11,9,5,2. Tar
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
to Skandinavijos ir Baltijos pininkaujant sumaniai šven
• Lietuviškas maistas—"catered"
kraštų
skyriaus
direktorė; tės garsinimo atstovei Rache
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Ron
Asmus,
Valstybės
depar lei Samolis, gautas tų TV ka
Atidaryta 7 dienas savaitėje
tamento Europos ir Kanados nalų sutikimas garsinti L_A
regionui sekretoriaus pava lietuvių dienų šventę ištisą
KAVINE
duotojas; ir Scott Thayer, Lie rugsėjo mėnesį. Tą džiugią
350 N. Clark, Chicago, n 60610
tuvos ir Latvijos
skyriaus staigmeną muz. Viktoras Ra
Tel. 312-644-7750
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
vedėjas JAV techninės pagal lys pademonstravo valdybosKepyklos produktai ir užkandžiai
BAKE
IR MĖGĖJAMS
bos programoje Rytų Europai. komiteto posėdyje, š.m. rug
miesto centre
R. Narušienė taip p a t susiti pjūčio 27 d., Šv. Kazimiero
Savaitgalį uždaryta
Pirkdami pas mus, daug sutau
ko su J A V Lietuvių Bendruo parapijos žemutinėje salėje.
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
menės Vašingtono apylinkės Susirinkusieji vienbalsiai iš
SKYLINE BUILDING
ogiu „lay-away" planu. At
pirmininku Algiu Luku susi reiškė pasigėrėjimą ir nuo
SERVICES, INC.
66 S t lt Kadzie Ava.
pažinti s u šios apylinkės veik stabą tokiu laimėjimu. Belie
liekame visus foto laboratorijos
729 W. Randolph St.
išnuomojamas
la ir pageidavimais. Smulkiau ka tik dar atidžiau Lietuvių
darbus.
Chicago, IL 60661
3kamb.butas
buvo aptarta ateinančios vasa dienoms ruoštis. Posėdyje da
Ieško
maždaug
4
0
darbininkų
sta
Darbo vai: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
dionų, kaip VVhite Socks ar United
su
šiluma;
$380
į
mėn.
ros „Smithsonian
American lyvavo abu LB Los Angeles
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
valymo bei priežiūros darbams.
Folklife"
festivalis,
į
kurį bus apylinkių valdybų pirminin
T
a
i
706-425-7160
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
Darbas rytais, 6 v.r. - 4 v.p.p.
įtraukta
Lietuvos,
Latvijos
ir kai, adv. Auris Jarašiūnas, at
sikalbėsite lietuviškai.
Labai garą alga.
I MOTELIS „UTHUANUS-. Florida Estijos liaudies menas bei pa
stovavęs ir Jaunimo sąjungai,
Reikia turėti darbo leidimą
Singer Island saloje, prie Atlanto, ramioje,
pročiai. Dalia Lukienė yra su adv. Linas Udrys, ižd. Juozas
arba žalią kortelę, taip pat
saugioje vieloje, veikia lietuviškas motelis
3314 W. 63 St.
šiek tiek mokėti angliškai.
„LITHUANUS"
Pupius, Andrius Pupius, Dai
(iškaba Lietuvos vėliavos fone).
Kreiptis nuo 4 v.p.p.
V*N
Construction na Žemaitaitytė (labai gabi
Tel. 773-776-8998
Jaukūs vieno ir dviejų miegamųjų butai su
iki 6:30 v.p.p.
aktorė, dainininkė, šokėja),
svetaine, virtuve (yra elektrinė vynkle,
Statome ir remontuojame namus.
Tel.
312-454-4545
šaldytuvas, mikrobanginė, visi botini
Stasė V. Pautienienė, kores
Garantuojame greitą ir
indai). Čia nereikia auto. Iki pliažo kelios
Naruty, h o u s e k e a p e r live-in.
pondentė, Valerija Hale, Lai
dešimtys metrų, krautuvės ir restoranai
kokybišką darbą.
Best job and salary is yours if you
mutė Baltrėnaitė, LB biulete
greta. Turėsite visas sąlygas geram poil
Vidmantas:
MASONRY
nio redaktorė, arch. Rimas
siui. Paslaugos šeimininkai visada laukia
love chiktren, clean well and speak
CONSTRUCTION Co.
JOsų. Galime pasitikti West Palm Beach
Mulokas. Posėdyje, kurį koorEnglish. References n e e d e d
oro uoste Tel. 5 6 1 - 8 6 3 - 6 5 0 8
|
RivarosJe Automotive
j dinavo muz. V. Ralys, vyko po
Call my office, tel. 630-466-7828
ieško mūrininkų ir statybos
Parkams, rsniooluoįspts ir parduo
kalbiai apie pačius pagrindi
dame automoMus Nuvežame
darbininkų turinčių patyrimo
RUMMAGE SALEI
nius įsipareigojimus: — pir
klijentus į auto. varžytines.
Edgebrook Community Church
dirbant JAV-bėse. Auto. ir
mosios pagalbos, dr. R. Gie
, 1 mieg. butas 67 & Kodzie
Kreiptis:
Rimas
arba
Giedrius,
6736 N. Loto* Ave., Chicago
darbo leidimas reikalingi.
draičiui tarpininkaujant su
M.
708-201-0586
arba
708-417-0515
apyl. $365 į mėn. + „aeeurity".
(1
mile
NW
of
CalcVrefl
/
Devon
Ave.)
Uždarbis labai geras ir
Raudonuoju Kryžiumi, auto
FR1.SEPT.
1
9
.
9
A
M
8
P
M
Tel. 7 7 * - 7 7 t - 1 4 8 1 .
išmokamas kas savaitę.
& SAT. SEPT. 20, 9 AM - NOON.
mašinų pastatymą ir apsaugą,
MACHTNIST
Skambinti po 6:30 v.v.
Experienced Bndgeport machinist for mažiesiems vaikams pramogų
$1000'8 POSSIBLE TYPING
tel. 708-345-3379
OPEN HOUSE
job shop needed immediately. Minimum aikštelę, įėjimo kontrolę (dr.
SONDAY.Sept 14, 1 3 0 T O 4 P M
Part Time.
8 yrs. exp Excellent benefits & working
A M W. 70 ST. CHICAGO.
conditions. Plenty of overtime. Schiller Petras Avižonis, dr. Ričardas
At Home.
2 Mrm., ranch, move-m condition, fpnislied
Dai ..SUNRIDER"
Kontrimas), Antaninos UlduPk. area. Some English necessary.
bsmi. menicurM lawn.
Toli Free 1-800-218-9000
produktų bei biznio perspektyvos
Carai Zemtouto VVHeon
847-S78-1816
kienės virtuvė, lengvai matoma

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL ESTATE

IŠ ARTI IR TOLI

txpressCorp,

JAV LB VEIKLA
VAŠINGTONE

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Ext. T- 2415 for Listings.

Prislaklnktte patys geriausio*
rūliea slyvų Ir obuolių)
Skinama per visą rugseio ir spalio mėn.
'• T«*i Meph Oictarti, 15352 C*»*«nd Ave.. :
H M ą M 48113. M 816-545-8940.
i Važiuoti 194 *ti Mchlgan. Emt 4A US 12 Hwy. !
važiuoti (rytus ki GaKen. Ml,
pasukti i Šiaurę 3 mylios už Galien

ReikaRnga pagaba vyrui
gyv. Oak Lawn. $350 į sav.,
maždaug 50 vai. darbo
Skambinti tarp 6 v.v. ir 9 v.v.

Tel. 7 0 8 - 4 2 4 - 4 4 6 7

galite kreiptis pas:

CALDVVELL BANKER

Aldoną tai. 312-554-1777 arba

(Please reepond m Engtoft)

PARDUODAMAS 1988 M.
MERCURY TRACER HATCHBAK.
Dviejų durų. 5-ių bėgių,
labai gerame stovyje.
$2,700.
Tel. 630-852-3887.
PARDUODAMAS
Hickory Hiils, IL 6 bt. namas;
2 bt. rūsyje. Gerai išlaikytas;
$54.000 pajamų j metus.
Tel. 773-776-7100 arba
773-284-5911
Dėmesio! Skubus pardavimaal

Tai. 608-244-9393 arba

žemą kainą. „Open House"

608-444-5126. Susikalbėti gai.ma

sekmd , rugsėjo 14 d., 12-4 p.p.

žiluma savaitei ar dienomis iki
10/30/97; 1 mieg. virtuvė, salonas.
nauja vonia. 616-469-4826
HELP VVANTED
Lamp Base assembiar Fuli time: some
meerianicai skilia prsferrabie. wiii tram
Mušt speak English Clean environment
Call to appiy Lamp Base Speciaities.
11318 S Harlem. Wortn. IL 60482

Tai. 708-361-1199

Kaip laikraštis „Šiaulių
naujienos"
rašo, vyskupas
peržengė Š v . Petro ir Povilo
bažnyčios slenkstį, ir bažny
čia tapo k a t e d r a .
Tėvo J o n o Pauliaus 1997
gegužės 2 6 dienos
rastas
pranešė, kad Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia nuo šiol tituluo
jama katedra.
Sekmadienį miestas iškil
mingai sutiko pirmąja Šiaulių
vyskupijos ganytoją Eugenyų
Bartulį. S u Katalikų Baž
nyčios iškilmių ceremonijomis
jis buvo įvestas į baltabokštę
tinkinčiųjų šventovę.
Po daugelio sveikinimų jau
nam vyskupui buvo užrišta
tautinė juosta. J o ekselencįja
pakvietė susirinkusius geru
mu ir meile vienas kitam
skelbti pasaulį. — Ateinu pas
jus kaip Dievo siųstas nuo
lankus t a r n a s ir džiaugiuosi,
m a t y d a m a s giedrius, Dievo
meile spinduliuojančius, jūsų
veidus. — Sakė pirmoje savo
kalboje miesto žmonėms, Šiau
lių v y s k u p a s Eugenijus Bar
tulis. — K a s mane, mažiausią
tarną, p r i i m a , priima ir Jo
siuntėją, m ū s ų visų Kūrėją.
Šiauliai labai seniai matė
tokią gražią šventę, tik prieš
ketverius metus, kai sutiko
popiežių.
Mirga Kiiienė

708-301-4700

Open house Surtday 1-4
5113 S. Ridgeway
Reduced1 III

A M E R I C A A r ^ ^ ^ a ^BROAD, INO

side dhve O'Brien Family Reslty
773-434-7100

5058 S . Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8

5 extra large bdrms, 1- /2 baths, formai
dtning roorrn- eat-in kitehen, semi-ttnished
basement, 2-1/2 car oąrage, double lot

Houae For Sale
•By Owner • Wlllow Springs •
SpM lavai. 3 bedroom*. 1 &3M bams. lamily
room. dirang room. laundry roocn vntn walk-cut.
caramicfflein kitehen S betfis. cat^edrul cmling.
2 skyligMs. 4 much more'
Askmg 8188,000

708-839-1868

valymui. Viena moteris valo po vieną
namą Savaitine alga $375. Kambarys
gyventi bus parūpintas.

Obuolių ir grybų sezonas
prasidėjo Union Pisrl
Išnuomojamas vasarnamis su

Š I A U L I Ų MIESTO
ŠVENTĖ

Daivą, tai. 706-389-4758.

Reikalingos moterys namų

lenkitkai. rusiškai arba angi.Ska.

8am to 5pm Mon. thru Fri.

vieta „Aludės darželiui"...
Linksmojo subatvakario —
šeštadienį, spalio 4 dienos
pavakare, viršutinėje parapi
jos salėje — koncertas (vi
siems dainuojant), tautiniai
liaudies šokiai (visiems šo
kant) kaip s e n i a u mūsų kaimo
žmonėse, derlių nuėmus pa
baigtuves švenčiant. Tai pro
gai pakviesti atvyksta A. Utz
vadovaujami muzikantai .žai
bas" iš Čikagos, be to, Šv. Ka
zimiero parapijos choras (dir.
V. Ralys), L_A. Vyrų kvarte
tas, j a u n i m o ansamblis „Spin
dulys", v a d . Danguolės Var
nienės: iki pat 11 vai. vak.
skambės Lietuvių dienų tradi
cijos t ę s t i n u m o žinia visiems.
Sekmadienį, spalio 5 d.
šventė p r a s i d ė s šv. Mišiomis
10:30 vai. ryto. Po Mišių vyks
įvairios pramogos: šilti pietūs,
kepiniai, gėrimai, naujos pa
žintys, „Aludės darželyje" bo
kalų rinka s u v e n y r a m s , dide
lis p a s i r i n k i m a s unikalių pa
puošalų, pramoginė muzika,
scenos meno plati įvairovė,
pertvarkyto kiemo pasivaikš
čiojimo t a k a i , piniginiai laimė
jimai... Vėliau,
iškilmingas
dienų uždarymas, balsingai
tariant „iki kitų metų" toje pat
vietovėje.
S t a s ė V. Pautienienė

Gera proga įsigyti namą už

6 0 3 5 S . Kolin A v a .

STIPENDIJOS!
Lietuviu Prekybos Rūmai ieško
studentų $2.000 stipendijai.
Prašymai turi būti įteikti
iki 1997 m. spalio 1 d.
Rašyti arba skambinti:
Mr David Gaidas
11028 Southwest Hwy.
Palos Hills, IL 60465
Tol. 708-974-4410

3 kambarių bute
ilnuomoju kambarį
vienam a s m e n i u i .
Smulkesnė informacija:
708-458-6097

D.Č.m*to.
BStaSjSS, ieško darbininko,
kuris gautų vietą gyventi veltm už namo ,
priežiūrą, valymą ir mažus remonto
darbus $5 į vai. už ..landseaping" darbe):
žoles pjovimą, kiemo valymą, aplinkos
tvarkymą. Jei nori. gali dirbti 12 vai. i
dieną. Būtina turėti vairuotojo leidimą.
KralpSK M . 202-244-2373

POIAND

PAVASARIO
KAINOS

..č'l'itN

r ? » •--•

Ten Ir atgal

- v : -r*,

•*-:J.

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk
NEVV OFFICE

Belmont/Central

8512 Golf Rd
N i l e s , IL 60714
Tel. 847-581-9800

5637 VV. B e l m o n t
Tel. 312-237-4747

Belmont/Laramie

3000 N. Milvvaukee

5150 VV. Belmont

Tel. 312-489-4999

Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-<800)-342-5315

North Side

Far North
4801 W. Peterson
Tel. 773-725-9500

$570
$570
$570
$570

| vieną PM»«
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$380
$405
$405
$380

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo men. 13 d.

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

visuomet naujoviški, ypatingi
ir n u o s t a b ū s . Nors ir dabar
įvyksta nauji Fluxus įvykiai,
Architektas ir dailininkas bet jie nebeturi to šaunumo,
Jurgis Mačiūnas parinko loty kokį jie turėjo Jurgio Mačiūno
nišką žodį Fluxus (bėgimas; laikais.
J u r g i s Mačiūnas sirgo kasos
1962 metais pavadinti meni
ninkų tarptautinį judėjimą, vėžiu. J i s savo mirties metais
pasireiškiantį
žaidimais ir •1978; vedė Billie Hutching:
tikslingu vaikiškumu. Praeitų Tai buvo Fluxus vedybos.
metų pradžioje baigėsi tri Vėliau buvo Fluxus laido
metė Fluxus paroda per JAV tuvės.
Taigi J u r g i s Mačiūnas buvo
ir Europą. Dalis Jurgio Ma
čiūno darbų buvo rodoma Lie Fluxus priekyje 16 metų. Atei
nančiais metais bus dvide
tuvoje.
Meno istorijoje pirmą kartą šimtmetis be Jurgio Mačiūno.
tokiame judėjime buvo tiek Pasaulio muziejai, meno lei
daug moterų ir nebaltarasių. dyklos, koncertų salės minės
Tokiu būdu J u r g i s Mačiūnas šį įvykį. O kas yra svarbiau,
yra
pats
liberališkiausias tai dailininkių kaip Carolee
S c h n e e m a n n . Kate Millett.
meno krypties pradininkas.
Yoko
Ono ir kitų iškilimas ir
Jis menininkus telkė į būrį
ir taip pat juos šalindavo iš s u b r e n d i m a s Jurgio Mačiūno
būrio. Beveik visi Fluxus įtakoje.
Saulius Simoliūnas
menininkai vieną ar kitą
kartą buvo pašalinti iš Fluxus
judėjimo ir vėl atgal priimti.
j u r g į s Mačiūnas darė šiuos
R u g p j ū č i o 23 vi. 1987 me
pakeitimus dėl to, kad Fluxus tais Vilniuje įvyko pirmasis
viešas pasipriešinimo okupaci
D u t ų v e r t a s savo vardo,
Kai buvo gyvas J u r g i s Ma- jai mitingas, kurį organizavo
čiūnas, Fluxus įvykiai buvo Lietuvos Laisvės Lyga.
DVIDEŠIMTMETIS BE
JURGIO MAČIŪNO

2711 West 71 st Street, Chicago, lUinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

DEBITO KORTELE

Šiais laikais labai paplito kėti sąskaitą. Pinigai už pir
įvairios kortelės. Įvairūs mo kinį (perkant debito kortele)
kėjimai, ypač didesni, daromi išimami tiesiog iš jūsų eina
kortelėmis arba čekiais. Pini mosios sąskaitos. Yra dvi
gus daugumas žmonių naudo priežastys, kodėl yra naudoja
ja tik maisto produktams ir ma Visa ar MasterCard logo:
mažesniems pirkiniams užmo
1. jūs Visa a r MasterCard
kėti.
debito kortelę galite naudoti
Iki šiol mes visi žinojome visur, k u r tik Visa ir Master
kredito korteles. Užmokėjai Card kredito kortelė yra prii
kortele, gale mėnesio gavai mama;
sąskaitą, jei visą sąskaitą
2. krautuvės naudoja tą patį
užmokėjai, nereikėjo mokėti kompiuterių tinklą patikrinti
procentų. Jei neturėjai pinigų jūsų debito kortelę, kaip ir
— galėjai mokėti ilgai, aišku, perkant kredito kortele.
mokėdamas procentus už pas
Kai mokate už pirkinį debito
„Lietuvos Vaikų vilties" vaikai su mamomis „Seklyčioje". Iš kairės: Jolita, Judita su mama Laima, Robertas su
kolą.
kortele, krautuvė tuojau nu mama Dalia, Ramūnas su mauna Ramute ir Janina, Jolitos mama.
*
Šiandieną yra naujos kor siunčia elektroninį paklau
telės — tai d e b i t o kortelės. simą jūsų bankui, teirauda
vienos vietos a r įrengimo,
KAD BUTŲ SAUGU IR RAMU
Pirm negu jūs įsigysite debito miesi a r jūsų einamoje są
pažymėto „Dangei-" (pavojus).,
kortelę, sužinokite jos teigia skaitoje (checking account)
Amerikoje gyvenant, galima mes naudojame daugelį namų „High Voltage" (aukštas volmas ir neigiamas puses.
yra pakankamai pinigų už rasti ir gauti daug įvairios in- apyvokos reikmenų (aplian- tažas)
„keep
out"
(pasiJ e i dar nežinote apie jas, mokėti už pirkinį. Bankas
formacijos. Tik reikia atkreip ces): elektriniu džiovintuvu šalinkite iš čia) „Elektric curatrodo, kad teks su jomis grei krautuvei nepraneša apie jūs,ų
ti dėmesį ir norėti tą informa džioviname p l a u k u s , elektri ent" (elektros srovė).
tai susipažinti, nes jos labai sąskaitos balansą, ar kitas as ciją surasti, ja pasinaudoti niu kavos malūnėliu malame
Naudotasi medžiaga iš Comgreitai plinta. Debito kortelės meniškas žinias. J e i jūsų eina kasdieniniame gyvenime. Ta kavą, net ir d a n t i s j a u valome
Ed lankstinuko.
yra greičiausiai augantis sko moje sąskaitoje banke nėra pi įvairi informacija padėtų ir elektriniu šepetėliu. Esame
lų mokėjimo būdas pasaulyje. nigų, j ū s negalite naudoti palengvintų mūsų kasdieninį tiek pripratę prie elektros,
Dar keletas patarimų
J ų naudojimas paskutiniais debito kortelės tiems pirki gyvenimą. Todėl mokykimės, kad kartais pamirštame atsar
apie elektros pavojų
ketveriais metais kasmet be niams.
skaitykim, ieškokim. Yra sa gumą, pamirštame, kaip apsi
namuose
veik padvigubėjo. Vien tik
Daug krautuvių labiau mėgs koma, kad žmogus nėra nieka saugoti ir k a r t u džiaugtis
t
„Visa" debito kortele paskuti ta debito korteles, negu da per senas mokslui — mes elektros reikiamais patogu
Daugelyje namų pasitaiko
niais metais buvo pirkta pirki čekius, nes čekio atveju negali mokomės iki mirties.
mais, kurie labai palengvina tie patys elektros sutrikimai,
nių už vieną milijardą dolerių. tuojau sužinoti, a r jūsų čekis
Kiekvieną mėriesį ComEd mūsų gyvenimą.
bet n a m ų savininkai net nieko
Debito kortelių naudojimas padengtas, ar ne.
elektros bendrovė su sąskaita
Čia
keletas
pavyzdžių. nežino apie juos. Pvz., jūsų
nepaprastai greitai plinta. De
Daugumas žmonių susimai atsiunčia ir mažytį lanksti
1. Patikrinkite ir žiūrėkite, namuose gali būti laikinas
bito kortelių pagrindą sudaro šo, naudodami debito korteles nuką, „The Source". Rugpjūčio kad visi jūsų elektriniai namų
prailginimo laidas (extension
„turbo-charged" ATM kortelės. „on-line" it „off-line". Bankai mėnesį atsiųstame lanksti apyvokos daiktai turėtų „Uncord), kuris yra j u m s pasida
J o s buvo pradėtos naudoti ir krautuvės sako, kad nesvar nuke rašoma apie elektros denvriters Laboratory" (UL)
ręs „nuolatiniu". Elektriniai
prieš 10 metų ir įgalino banko bu, kokia sistema naudositės pavojus namuose ir kaip nuo ženklą. Tai institucija kuri
įvairūs sutrikimai, neatsakin
klientus naudoti savo ATM bet tai gali (ar „on-line", ar jų apsisaugoti.
tikrina elektrinės įrangos sau gai naudojami elektros įren
korteles, perkant pirkinius a r „off-line"), turėti įtakos, kiek
Senais laikais elektra tarna gumą.
gimai gali sukelti gaisrą ar
mokant už įvairius patarnavi jums reikės mokėti mokesčio vo tik apšvietimui, bet dabar
2. Daug žmonių įjungia ke net mirtinai nutrenkti.
mus, daugiausia benzino sto (fees), kur j ū s galite debito
letą elektrinių namų apyvokos
telėse ar maisto parduotuvėse. kortele naudoti ir ką galite su
Jei j ū s pats bandytumėte
šios taisyklės yra netaikomos daiktų į vieną jungiklį (outPo to netrukus Visa ir Master ja atlikti.
let). Jei jūs. tai darote, pataisyti tuos visus elektri
Oįr^yišieido savo debito kor
„On-line" ir „Off-line" siste debito kortelei.
žiūrėkite, kad tų elektrinių nius netikslumus namuose,
Dažnai galvojama, kad debi
teles, papildydamos sąrašą mos naudoja tą pačią kortelę.
tai turite išjungti elektrą vi
milijonais krautuvių ir aptar Kitais žodžiais, jūsų ATM kor to kortelės yra saugesnės namų apyvokos daiktų vatų same n a m e pirma,
negu
navimo bendrovių, kurios prii telė, esanti j ū s ų piniginėje, negu čekiai ar kredito kor skaičius neperviršintų 1,500 pradėsite bet ką daryti —
ma debito korteles.
gali būti naudojama, darant ir telės, jei jas kas pavagia ar „wats" vienoje elektros gran išjungimas yra vadinamoje
Koks yra debito kortelių „on-line" ir „off-line" pirkinius. pametate. J ū s galvojate, jei dinėje.
„main box„. Tada naudokite
principas? Debito
kortelės
„On-line" sistema yra tvar vagis nežino jūsų asmeniško .
„voltage tester", kad patikrin
3. Visus elektrinius laidus
išima pinigus tiesiog iš jūsų koma regioninių ATM tinklų, slapto kodo, jūs esate saugus.
tumėte vielas pirma, negu
einamosios
(cheking acc.) pvz., „Plūs", JStar", Jnterlink" Bet taip nėra. Jei debito kor- laikykite toli nuo vandens, pradėsite darbą — tuomet
sąskaitos banke. Pirkėjui su ir „Cirrus". Pažiūrėkite į kor telė yra pavogta ir ji turi Visa vaikų ir naminių gyvuliukų.
būsite
tikri,
kad
srovė
4. Jei koks elektrinis namų
daro patogumą, kad jis tuojau telės kitą pusę, kurį tinklą ar MasterCard logo, vagiui te
išjungta.
užmoka už pirkinį ar patarna galite naudoti. Darant „On reikia tik jūsų parašą suklas apyvokos daiktas įkrinta į
Jei manote, kad j ū s pats
vimą. Debito kortelės taip pat line" pirkinius, j ū s naudojate toti ir taip jūsų einamoji vandenį, nelieskite jo, kol tuos elektros sutrikimus —
neišjungsite srovės. Duokite jį
pasitarnauja ir tiems asme savo
asmeninį
tapatybės sąskaita gali būti ištuštinta.
J i a z a r d s " pataisyti negalite,
Dar blogiau. Jūs
esate sutaisyti kvalifikuotam elek pasamdykite profesionalą elek
nims, kurie negali gauti kredi numerį (personai Identifica
t o kortelės dėl turimų finansi tion number). Tinklas patvir mažiau apsaugotas, negu tu trikui, prieš vąl pradedant triką tai atlikti.
nių sunkumų.
tina jūsų einamoje sąskaitoje rint kredito kortelę, jei jūsų naudoti. Niekada netaisykite
Svarbiausia yra tai, kad de esantį balansą ir perkelia pi debito kortelę kas nors panau pats, nebent būtumėte elektri
Čia keletas tų „hazards" —
kas — specialistas.
bito kortelės pagreitina ir pa nigus į krautuvės banką, tuo doja netinkamai.
sutrikimų.
5. Naudokite tinkamai elek
Tačiau debito kortelių iš
lengvina mokėjimo būdą: ne pačiu metu, kada jūs perkate.
1. „Multiple plug adaptor —
trinius
namų apyvokos daik
reikia duoti savo telefono Naudojant šią sistemą, galite davėjai neseniai padarė pakei
octopus
plug" — daugiavietis
numerio, nereikia rodyti vai pasiimti grynų pinigų, taip timų, sumažinančių riziką dėl tus, pvz., nenaudokite plaukų jungiklis, kuris įgalina įjungti
ruotojo leidimo (kas reikalau kaip darote su ATM kortele. debito kortelių suktų panau džiovintuvo pašalinti šaldy daugiau nei vieną elektros
jama, mokant čekiu), ir ne Bet „On-line" sistemos yra dojimų. Pagal dabartinį fede- tuvo apledėjimą ar atšildyti
laidą į vieną jungiklį (receptareikia mokėti — rašyti čekį mažiau naudojamos, nes jos ralinį įstatymą, kortelės savi užšalusius vamzdžius, nes cle). Žiūrėkite, kad tai neper
gale mėnesio — pinigai tuojau reikalauja,
kad
krautuvės ninkas gali būti atsakingas jūsų netinkamai naudojama krautų elektros linijos fcircuit).
išimami
iš
jūsų
banko turėtų specialius prietaisus net iki 500 dolerių; priklauso elektros priemonė gali per nes tada perdegs jūsų atsąskaitos. Šiandien dar dauge (punch pads), sujungiančius mai nuo laiko, kada buvo kaisti.
Čia dar keletas patarimų iš sargūnas (fuse) ar srovės skir
lis žmonių nesupranta, kaip su ATM (anksčiau minėtais) pranešta apie debito kortelės
stytojas (circuit breaker) ir
tas debito korteles naudotis. tinklais. „Off-line" sistema yra praradimą. Paskutiniai pakei ComEd biuletenio, ko ne elektra išsijungs. Jei taip
turėtumėte
daryti.
Vieni debito korteles maišo su sujungta, arba su Visa, arba timai MasterCard debito kor
1. Nelieskite elektros laidų, būtų, įdėkite didesnę elektros
kredito kortelėmis, nes jos su MasterCard. Jūs galite telių savininkams nurodo, kad
paskirstymo
dėžę,
kuri
panašiai atrodo. Kiti rūpinasi' naudoti „Off-line" sistemą, jei jie neturės jokių nuostolių, jei jei jie yra sutrūkę.
pajėgtų
saugiai
teikti
srovę
di
2. Neimkite duonos riekutės
dėl galimų primokėjimų už jų Visa ar MasterCard logo yra apie debito kortelės suktą
desniam
skaičiui
elektrinių
naudojimą.
ant jūsų debito kortelės. J ū s naudojimą bus pranešta per iš skrudintuvo i toaster) peiliu. įrangų.
3. Nekiškite piršto ar bet ko
Specialistai sako, kad debito turite pasirašyti a n t sąskaitos vieną verslo dieną. Ir debito
2. Pakeiskite sugedusius
kio
daikto į elektros lemputės
kortelės yra geros tam tikrais vietoje to, kad išspaustumėte kortelės savininkas nebus at
įsukimo
vietą
ar
elektrinius
elektros
jungiklius naujais.
atvejais, bet jos nėra pakaita savo kodą (punch your code). sakingas už daugiau kaip 50
namų
apyvokos
daiktus.
3.
Venkite
naudoti per
las visam tam, kas yra jūsų Taip pat pinigai iš banko per dolerių, jei praneš vėliau.
4.
Į
elektros
įjungimą
sie
jungėjų
(adapter
plugs), kurie
piniginėje. Pirma negu naudo vedami lėčiau, užtrunka nuo Rugpjūčio mėn. pradžioje Visa
noje
nekiškite
nieko,
išskyrus
leidžia
perjungti
trijų šakų
site tą naują „plastikinį čekį" vienos iki trijų dienų. Saky sutiko pasiimti visą atsako
tam
skirtą
kištuką
(plug).
(three
prong
plug)
į dviejų
— debito kortelę, čia keletas kime, jūs sužinote, kad kelio mybę už pamestų ar pavogtų
šakų
(two
prong)
jungiklį
(re5.
Išjunkite
elektrinius
na
dalykų, apie kuriuos turėtu nių įstaiga, kurioje užsisakėte kortelių naudojimą, jei Visa
ceptacle).
mų
apyvokos
daiktus,
imdami
debito
kortelės
išdavėjui
bus
mėte žinoti.
kelionę į Aliaską — yra
4. Įdėkite jungiklius toje
Nereikia stebėtis, kad žmo valdžios tikrinama. I r čia, jei pranešta per dvi dienas. Pra už kištuko (plug), bet ne už
laido.
pačioje
plokštumoje su sienos
dedant
š.m.
lapkričio
mėn.
nės sumaišo debito korteles su mokėjote debito kortele, bus
6.
Nelieskite
nieko,
nei
vie
paviršiumi
nes, jei jie yra
Visa
debito
kortelių
savinin
kredito kortelėmis. Daugelis jums nuostolinga, nes nėra
jų turi Visa ar MasterCard būdo sulaikyti mokėjimą (stop kai bus atsakingi (liable) iki no elektrinio namų apyvokos įdedami per giliai, uždėtas
logo. Kai jas naudojate, pasi the payment). Garantija ar 50 dol., jei nepraneš apie din daikto, kur eina elektra, jei dangtelis sutrūksta.
5. Nenaudokite jungiklių,
rašote ant sąskaitos, kaip ir apdrauda, kurią turite, naudo gusią debito kortelę per dvi esate šlapias, ar stovite van
denyje.
kuriuos reikia įsukti į lempos
naudojant
kredito kortelę. jant kredito kortelę, čia ne dienas,
7. Nelieskite
nukritusių
vidų tsocket). Per daug elek
įvairūs būdai palengvinti
Sąskaitoje gali būti įrašytas veikia.
tros sroves gali perkaitinti jį ir
net ir žodis „kreditas". Bet,
Nelaukite, kad bankas stotų žmonėms mokėti už pirkinius elektros laidų lauke
ištirpdinti vielos izoliaciją.
8.
Neskraidinkite
aitvarų,
žinokite, tai ne pirkimas kre jus ginti. Nors federaliniai dažnai surišti ir su rizika. Tu
modelinių
lėktuvėlių
ar
baNaudotasi medžiaga iš „Chi
dito kortele! Jums nereikia įstatymai reikalauja, kad ban rint įvairias k o r t e ^ s ^ r e ^ u a
Uotlšflkf
fcrti
etelttfTte
laidų.
cago
Tribūne". 1997-02-23.
mokėti procentų, j ū s negau kai sustabdytų mokėjimą už būti atsargiam su jorms faip,
9.
Nelipkite
į
elektros
stulpą
Aldona Šmulkštienė
site
mėnesines
sąskaitos prekes, jei vyksta ginčas tarp kaip ir su pinigais.
ir
ar
medį
arti
elektros
vielų.
J u m s nėra duodama 25 die jūsų ir prekybininkų, jei per
Naudota*! modžinpa ..ChicnB
i
r
u
t
ė
J
a
s
a
i
t
i
e
n
ė
10.
Nesiartinkite
nei
prie
nos, per kurias galite užmo kate kredito kortele, tačiau go Tribūne". 1997-8-28.
l

LIETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral H o m e (EST ! 908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LJTHUANIA

4330 So. California

4605 So. H e r m i t a g e

ALL PHONES

1-773-523-0440

"

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE
VVESTCHESTER, 1 0 5 0 1 W. CERMAK
CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

GAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
KALBAME

LIETUVIŠKAI

PALOS HILLS
11028 S. Southwest Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
DAVIO GAIDAS. Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 13 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pianiste Eugenija Kuprytė. Ją, kartu so solistai Aušra Cicėnaite ir Vaidu
Vyšniausku, Čikagoje girdėsime spalio 5 d.. Jaunimo centre, o Lemonte,
Pasaulio lietuvių centre spalio 4 d įsigykite bilietus „Drauge" arba
„Seklyčioje".

„Draugas" yra dėkingas
savo renginių komitetui
Čikagoje ir kituose mies
tuose, ypač dėl Aušros Cicėnaitės, Vaido Vyšniausko ir
Eugenijos Kuprytės koncertų
ruošimo. Los Angeles lietuviai
rengiasi ne tik Lietuvių die
noms, kurios jau čia pat —
spalio 4 d., bet ir „Draugo"
koncertui, būsiančiam Šv.
Kazimiero parapijos salėje
spalio 12 d., 12:30 vai. p.p.
Koncerto rengimo komitetą
sudaro: Ema Dovydaitienė,
Raimonda Kontrimienė. Anta
nas ir Dalilė Polikaičiai. Vero
nika ir Amandas Ragauskai ir
Helen Vidugirienė.
Šiluvos atlaidus Lietuvoje
lietuviai švenčia nuo 17-to
šimtmečio, Jie taip pat šven
čiami užsienio lietuvių, ypač
Čikagos Svč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje. Naujasis para
pijos klebonas kun. M. Yakaitis iš Lietuvos specialiai šiai
progai atsikvietė kunigą pa
mokslininką Stasį Šlapkevičių. Pamaldos kasdien 9 vai. r.
ir 6:30 vai. vak., o iškilminga
procesija rugsėjo 14 d., sekma
dienį. Visi kviečiami rinktis į
Maria aukštesniosios mokyk
los aikštę 1:15 vai. p.p., 1:30
vai. prasidės iškilminga proce
sija, dalyvaujant daug kunigų,
chorui ir organizacijoms su
vėliavomis. Būtų gražu, kad
visi lietuviai gerbtų šią mūsų
ir bažnytinę, ir tautinę šventę,
palaukdami su savo renginių
pradžia bent iki 3 vai. p.p.
Atitaisymas. Ketvirtadie
nį, rugsėjo 11 d. išspausdin
tame straipsnyje „Prisime
nant kun. Praną Račiūną" yra
netikslumas kun. Pr. Račiūno
laidotuvių aprašyme (pačiame
straipsnio gale). Parašyta, kad
kardinolas V. Sladkevičius bu
vo pagrindinis celebrantas,
bet turi būti: pagrindinis cele
brantas buvo arkivysk. Sigitas
Tamkevičius.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugsėjo 17
d., trečiadienį, 2 vai. popiet,Lietuvos gen. garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza kalbės
apie nuosavybės atgavimą
Lietuvoje ir kitą vėliausią in
formaciją įvairiais klausimais.
Po to bus rodoma vaizdajuostė
apie Jurbarką ir jo apylinkes.
Bus ir bendri pietūs. Nepra
leiskite progos pasisemti gerų
informacijų. Visi kviečiami ir
laukiami. Atvykite!
Anglų kalbos pamokos
Maria aukštesniojoje mokyk
loje, 6727 S. California Ave,
vyks ketvirtadieniais nuo 7 iki
9 vai. vak. Registracija antra
dienį, rugsėjo 23 d., tarp 6:30
ir 8 vai. vak. Taip pat bus dar
registruojama antradienį, rug
sėjo 30 d., tuo pačiu laiku. Pa
mokas organizuoja „Southwest Organizing Project". No
rintieji daugiau informacijų,
prašomi skambinti 773-4718208.
Ar jau grąžinote „Draugo"
laimėjimų bilietėlių šakneles
su savo auka? Jei dar ne, pas
kubėkite, nes laimingieji bilie
tai bus traukiami rugsėjo 21
d., sekmadienį, „Draugo" po
kylio Martiniąue salėje metu.
KUR AMERIKOJEGRAŽIAUSIA
LIETUVAITĖ?
„Lietuvaite, aš tavo vergas,
mano širdis priklauso tau!" —
dainavo Danielius Dolskis. Ir
jis buvo ne vienintelis. Prisi
minkime mūsų šimtameti tau
tosakos lobyną, prieškarinį es
tradinį repertuarą, pagaliau
šiuolaikines eiles ir dainas —
visur ir visada lietuvaitei ski
nama ypatinga vieta. Gal gel
tonkasės, mėlynakės merginos
stereotipas jau nugrimzdo
praeityje, bet ir naujojo tūks
tantmečio išvakarėse mus keri
prie Baltijos gimusios moters

Sakoma, kad Čikaga yra gražiausia, žiūrint iš ežero. Ypač, kai miestan
papuoštas gausiais nakties žiburiais. O jeigu dar į jį galima žvelgti iš pra
bangaus turistinio laivo „Spirit of Chicago". o jeigu tame laive yra daug
geru draugų, pažįstamų 'ar tik busimų pažįstamų), o jeigu visi ten susi
rinkusieji buvo vedami kilnaus tikslo padėti sergantiems vaikučiams ir
suaugusiems Lietuvoje, malonumas yra dar didesnis Tad visi kviečiami į
l.ithuanian Mercy Lift pokylį, pavadintą ..Vilties Vejų" vardu, šeštadienį,
spalio 4 d., 6 vai. vak Rezervacijas priima Maryte (vakarais) tel 708-4428297 Vakaras ..Spirit of Chicago" laive su LML bus tikrai smagus.

žavesys, šiuolaikinė lietuvaitė
x Naudingi patarimai ir
gal net dar gražesnė, protin
konkreti pagalba norintiems
SKELBIMAI grįžti į Lietuvą. Puikiai įrengti
gesnė, patrauklesnė. Kokia
bebūtų jos akių spalva, iš
butai, privačios valdos. Nuošir
silavinimas ar charakteris, ji
x Galiu padėti legaliai dus, nebrangus ir sąžiningas
kviečiama dalyvauti gražiau
Kreiptis:
gauti „SOC. SECUMTY" patarnavimai.
sios Amerikos lietuvaitės
kortelę, vairavimo leidimą Danutė Žilevičienė, Klinikų
rinkimuose!
(driver's license) ir vizų g-vė 11-12, Vilnius - 2055,
Šis konkursas nebus eilinis
pratesimą. Ed Šumanas, teL U e t u v a . TeL: 37042-748ir vienkartinis, vietinio pobū
066. F a * 370-22-261-156. .
1-706-246-8241.
džio reiškinys. Tai tarsi įva
(sk.)
(sk)
das į kasmet numatomą šven
x Dėmesio, lietuviai! Nau
tę, kuri visus užkrėstų puikia
x NAMAMS PIRKTI PA jas JAV imigracįjos vizų tik
nuotaika ir paliktų įspūdžių.
SKOLOS duodamos mažais rinimas prasidės balandžio
Numatomas laikas: 1998 m.
mėnesiniais įmokėjimais ir mėn. Pasibaigusias vizas ga
balandžio mėn. Čikagoje. Tie
prieinamais nuošimčiais. Kreip liu pratęsti. Žmonės ii kitų
sa, konkreti data dar nenu
kitės į Mutual Federal 3a- valstijų gali pasiųsti man duo
statyta. Šiuo metu šventės
vings, 2212 West Cermak menis paštu. Ed Šumanas,
koordinatoriai — ŽEME L
5701 Linden, La Grange, IL
Road. TeL (773) 647-7747.
PRODUCTIONS, Lithuanian
(sk) 60525, teL 1-706-246^241.
News Radio 750 — dar laukia
(sk):
x TRANSPAK praneša:
atsiliepimo visų, kurios norėtų
x Perkate namą? Tinkamas
Prof. dr. Jonas Račkauskas ir prof. Hatanaka.
„Nuo liepos 1 d. Lietuvos
dalyvauti šioje išskirtinėje
investavimas - finansinės sėk
bankas į apyvartą išleidžia
šventėje.
mės garantija. Konsultacijai
yra
tokia
maloni
ir
šilta
asme
1997 m. laidos 10 ir 20 centų
chyve,
ypač
domėdamasi
Vo
Konkurso dalyvių pagrin
kreipkitės: Vidas Poškus,
dinės sąlygos. Amžius* — nybė, kad kelios LTSC ben kietijos DP stovyklų rinki monetas. Šiuo metu apyvartoje Re/Max Home Center, teL
nuo 18 iki 30. Šeimyninė pa dradarbės ją su * entuziazmu, niais. Čią jai daug padėjo kita yra apie 240 mln. vienetų 773-264-3898.
dėtis nesvarbi, gali dalyvauti nuo savo darbų laisvu laiku, LTSC viešnia, vyr. biblioteki įvairių monetų. Tarp jų dau
(sk.)
po
gražiausias ninkė Genutė Jokubaitytė iš giausia - 10 ir 20 centų - apie
tiek merginos, tiek ištekė pavežiojo
x Kelionė į Marijos Žemą
jusios moterys. Dalyvė privalo Čikagos vietas, muziejus ir Mažvydo Lietuvos Naciona 100 mln. vienetų. Bendra jų — šventųjų vietų lankymas
vertė
apie
12
mln.
litų.
Nau
apylinkes.
Nors
ir
gėrėjosi
linės bibliotekos Vilniuje, ir
laisvai kalbėti lietuviškai ir
Amerika, ji ilgėjosi Japonijos PLA direktorė Skirmantė Mig- josios monetos nuo senųjų Lietuvoje: Šiluva, Kryžių kal
šiuo metu gyventi JAV-jose.
skiriasi dydžiu, svoriu, ryškes nas, Aušros Vartai ir kt 10
linienė.
Renkant gražiausią Ameri ir Lietuvos...
dienų ir naktų Lietuvoje —
Prof. Račkauskas jai sudarė
Gražiai LTSC žmonių iš niu reljefu, briaunos raitu, sto
kos lietuvaite, bus kreipiamas
riu". Pinigai, siuntiniai ir $1,500. Informacijai skam
dėmesys į malonų veidą, sąlygas pasikalbėti su istoriku leista, profesorė rugsėjo 2 d.
komercinės
siuntos
į binkite arba rašykite: tel. 581grakščią laikyseną, eleganciją. Jonu Dainausku, rezistentu išskrido į Vilnių, iš kur ji ne
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 368-9231, Mary's Land, P.O.
Iš kitų reikalavimų dalyvėms Pilypu Naručiu ir dr. Aldona trukus važiuos į Bonn univer TRANSPAK, 4645 W. 63rd Box 54, Boca Raton, FL
— pageidautina turėti ir mo Juozevičiene. LTSC Tarybos sitetą ten duoti eilę paskaitų S t , Chicago, IL 60629. TeL 33429.
kėti atskleisti scenoje savo ta sekretorius Jonas Dainauskas vokiečiams. Po sugrįžimo į
(sk)
lentą (šokti, dainuoti, groti įtraukė į informatorių ratelį Chubu universitetą, Kasugai 773-636-1060.
(sk) x Nijolės Banienės meno
muzikos instrumentu), šiltai ir Edmundą bei Danutę Ei- mieste, ji spalio mėnesį su
pora
kolegų
iš
japonų
univer
dukus,
kurie
profesorę
deta
paroda, „Sek mane takeliu"
x
Akcijų,
bonų
bei
kitų
ir laisvai bendrauti. Išradin
sitetų
vėl
kels
sparnus
į
Vil
liai
apšvietė
apie
Pabaltijo
įvyks Lietuvių Dailės muzie
vertybių
pirkime
ir
par
gumas, šmaikštumas, humoro
nių.
Ten
ji
skaitys
paskaitų
universitetą
Pinneberge,
prie
juje,
Lemont, IL. šeštadienį,
davime
jums
nuoširdžiai
jausmas taip pat ne pro šalį.
Hamburgo. Šią. pabėgėlių ciklą konferencijoje apie Japo patarnaus, duodami komiso rugsėjo 20 d. 7:30 v.v.
Kad pirmasis konkursas
įsteigtą didžiulę ir sėkmingą nijos ir Lietuvos santykius, nuolaidą, Albinas Kurktais,
(sk)
praeitų sėkmingai, numatoma
aukštąją mokyklą prof. Hata jos širdžiai artima tema. Jono tel. 312-876-7760 arba jo
sudaryti vertinimo komisiją iŠ
x Baltic Monuments, Inc.,
naka laiko pasauliniu uniku Dainausko žodžiais, mums sūnus Andriu* Kurkulia, tel.
2621
W. 71 Street, Chicago,
žinomų profesionalų — daini
džiaugsmas, kad yra svetim 312479-7751, dirbą su First
mu.
5*
IL.
TeL
(773) 476-2882. Visų
ninkų, kompozitorių, šokėjų,
Tai jai buvo ypač „į temą", taučių, kurie taip sielojasi Albany Corp. Čikagoje. Iš rūšių paminklai, žemiausios
fotografų, modeliuotojų, spor
nes jos ruošiama antroji kny Lietuvos reikalais. O LTSC JAV ir Kanados skambinkite kainos, geriausiomis sąlygo
tininkų ir t.t.
pirmininkui prof. Račkauskui
mis.
Taigi, raginame merginas ir ga apie LieĮuvius gvildens ir jo žmonai bei centro talki veltui: tel. 1-866-670-7753.
(sk.)
pabėgėlių
patirtį
Vokietijoje.
(sk)
moteris — nesvarbu kurioje
ninkams mieloji Sachiko pali
x Rytoj, sekmadieni, 3 vaL
x Automobilio, namų ir li
JAV vietovėje jos begyventų Nestebėtina, kad ji praleido ko „neišdildomą įspūdį."
p.p., Jaunimo centre rengia gos draudimas atvykusiems
— dalyvauti šiame konkurse. daug valandų LTSC veda
Arūnas
Zailskas
mas talentingojo pianisto iš Lietuvos ir kitų- -kraitų.
Taip pat laukiame skambučių mame Pasaulio lietuvių ar
Andriaus
ŽHabio koncertas. Kreipkitės pas A. Lauraitį, A.
ir iš tų žmonių, kurie galėtų
Sekmadienį
bilietų
kasa & L. Insurance Agency, 9430
prisidėti prie šventės organi
Jaunimo
centre
veiks
nuo
2 S. Kedzie Ave., Evergreen
zavimo (siuvėjų, kirpėjų, kos
4 5 4 0 W. 63rd Mtrmmt
vai.
p.p.
Po
koncerto
bus
vaišės
Plc, UL 60805-2325. TeL 708metologų, dailininkų, juvelyrų
Chlcmgo, IL B09M9
kavinėje. Visi kviečiami.
422-3455.
ir pan.). Be abejo, nekantriai
Tml.
779-395-9800
(sk.)
(sk)
laukiame atsišaukiant ir ga
x
Petras
ir
Danguolė
x Prieš atsisakydami pa
limų šio renginio rėmėjų, nes
Griganavičiai, Darien IL, dr. minklą, aplankykite S t Casinumatoma mūsų gražuoles
TERRI ir dr. JONAS PRUNS- mir Memorialą, 3014 W. lllth
apdovanoti ypatingomis dova
KIAI Barrington Hills IL, S t Turime didelį pasirinkimą:
nomis. Atsiliepti adresu: ŽE
KLEMENSAS MATKEVI- matysite granito spalvą, dydį ir
MĖ L PRODUCTIONS, Lithu Draugo fondo lėšų telkimo
tytojų duris, kviesdami į ČIUS, Chicago IL, RAMOJUS t.t Gaminame paminklus mūsų
anian News Radio 750, P.O. rudens vajaus laiškų paštas
Draugo fondo narius, garbės ir ALDONA VAIČIAI, visi dirbtuvėje pagal jūsų pageida
Box 1161, Oak Park, IL dar nespėjo nunešti „Draugo"
narius bei rėmėjus. Visi globojamiems vaikams Lietu vimą, brėžinius. Prieš pastatant
60304, red. tel. nr. 708-386- skaitytojams, kai pirmieji su
prašomi atsiliepti į laiškus su voje atsiuntė po $150. paminklą, galėsite apžiūrėti ir
0556.
stambiais įnašais jau atėjo į didesniu ar mažesniu įnašu į Dėkojame! „Lietuvos Našlai
įsitikinti, kad jis padarytas,
Draugo fondo iždą.
PAMILUSI LIETUVA
Draugo fondą, kad mūsų vie čių globos" komitetas, 2711 kaip buvo jūsų pageidauta Sav.
Sofija ir J u o z a s Kalinaus nintelis dienraštis „Draugas" W. 71 St-, Chicago, IL 60629.
Lilija ir Vilimas Nelsonai
kai
iš Philadelphia, PA, buvo išeivijoje turėtų užtikrintą
"~*"*
(sk.) TeL 312-2366335.
„Nors ir patinka Čikaga, il
giuosi savo namų Japonijoje... pirmieji su tūkstantine ru ateitį per Draugo fondą.
x Lietuvos Dukterys malo
(sk)
ir, tuoj po to, Vilniaus. Man dens vajuje, iš viso paaukoję
niai kviečia į šaunų „Rudens
x DĖMESIO! VIDEO APA5,000 dol. per įgaliotinę Juliją
Lietuva — antroji tėvynė."
pokyli" spalio 11 d, 6 v.p.p.
RATŲ
SAVTNTNKAI! Norė
Dantienę.
Pradėję
remti
Taip išsireiškė, mūsų pro
Jaunimo centro didi. salėje.
RUDENS VAJAUS
dami
tikrai
kokybiškai išvers
Draugo
fondą
1995.04.01,
savo
tėvių žemę pamilusi, antro
Bus linksma programa, pui
ĮNAŠAI
ti
video
įrašus
iš Lietuvoje
dosnumu
pralenkė
daugelį
pologijos profesorė Sachiko
kios vaišės, nuotaikinga A.
Su
2,000
dolerių:
naudojamos
PAL
sistemos į
DF
narių,
per
porą
metų
pa
Hatanaka iš Chubu universi
Stelmoko kapelos muzika šo
Kun. dr. Mykolas Kirkilas,
amerikietiškąją NTSC ir at
teto, kur ji taipgi vadovauja siekdami pirmojo laipsnio
kiams. Du gilūs Jaimės šuli
tarptautinių santykių tyrimo garbės nario vardą, kurių garbės narys, iš viso 5,000 niai" dar laukia fantų. Juos virkščiai, kreipkitės į INTER"VTDEO 3533 8. Archer Ave.,
institutui. Ji yra autorė japo DF yra tik šeši asmenys. Be dol., St. Petersburg, FL.
prašome atnešti į dr-jos rašti
Chicago, IL 60609. TeL 773Su
1,000
dolerių:
niškos knygos, kurios pava abejo, jie pasieks ir aukš
nę. Stalų rezervacijos, tel.:
927-9091. Sav. Petras Ber
Sofija
ir
Juozas
Kalinaus
dinimas ir lietuviškai para čiausiojo laipsnio garbės nario
773-925-8211.
notas.
kai,
garbės
nariai,
iš
viso
šytas: „Rekviem sovietų au vardą su 10,000 dolerių, bū
(sk.)
5,000
dol.
per
įgaliotinę
Juliją
(sk)
koms Lietuvoje". Ji su pora dami stambūs gerųjų darbų ir
x Kviečiame aplankyti
Dantienę,
Philadelphia,
PA.
lietuviškos
spaudos
rėmėjai.
kolegų įsteigė Japonų-LieNijolės Banienės parodą
Su 600 dolerių:
Kun. dr. Mykolas Kirkilas
tuvių kultūros draugiją, į
ADVOKATAS
„Sek mane takeliu* Lietuvių
Marija Remienė, garbės
kurią yra pritraukusi apie 30 iš St. Petersburg, FL, buvo
GINTARAS
P. ČEPiNAS
Dailės muziejuje, Lemont, IL
savo tautiečių. Dabar rašo dar antroji labai „stambi kregždė" narė, iš viso 1,800 dol., West- rugsėjo 20 - spalio 11 d. 6436 S. MUM Rd., Chicago. B.60629
vieną knygą japonams apie su 2,000 dol. vasaros gale at chester, IL.
Atidarymas šeštadienį, rugsė 1(1/2 N. į šiaure nuo Balzeko muziejaut)|
Su 100 dolerių:
nešusi tūkstantinę, pirmojo
lietuvius.
Tel.: 773-582-4500
jo 20 d-, 7 vai. vakaro.
Rimas ir Elona Vaišniai, iš
Specialiai vienai savaitei laipsnio garbės narys, iš
14325 S. Bell Rd., tockport, IL6M41
(sk.)
viso 300 dol., North Haven,
atskridusi iš Vilniaus į Litua viso paaukojęs 5,000 dolerių.
Td70S-3Ol-4866
x Oak Latta, 104 S t ir
CT.
Marija
Remienė
iš
Westnistikos tyrimo ir studijų
Valandos pagal susitarimą
Parkside Dr. apyL, parduo
Su 25 doleriais:
centrą Čikagoje, prof. Hatana chester, IL, trečiojo laipsnio
damas specialiai statytas
Algirdas ir Laimutė SteAdvokatas Jonas CibaiHa
ka čia tęsė savo mokslinius ty garbes narė, rudens vajų
„(rondo*: italų „Florentine"
Civilinis ir kriminalinės bylos
rinėjimus ir pasikalbėjimus parėmusi su 600 dolerių, prie paičiai, iš viso 425 dol., Ar- architektūra, „Flezicore" kons
lington Hts., IL.
6247 S. Kedzie Avenue
su prof. dr. Jonu Račkausku, ankstyvesnių 1,200 dolerių.
trukcija. Didelis salonas ir val
Visiems nuoširdžiai dėkoja
Šios pirmosios stambiosios
Chicago, IL 60629
LTSC ir Amerikos Lietuviu
gomasis, erdvi virtuvė su
Tel.
1-773-776-8700
tarybos pirmininku. Centre ji Draugo fondo rudens vajaus me.
„dinette". Tikrai puošnios ke
Fondo iždininkas
Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai. vak.
lankėsi jau trečią sykį, nes čia „kregždės" yra gražiausias pa
ramikos plytelių grindys ir
Setad. 9 v.r. iki 1 vai. p.p.
randanti tokių šaltinių, kurių vyzdys visiems „Draugo" skai
sienos virtuvėje ir moderniško
tytojams
ir
Draugo
fondo
na
nėra nei Lietuvoje, nei niekur
x A-a. Jurgio Kiaupos mir je vonioje. Nuo sienos iki sienos
ADVOKATAS
kitur. O Lietuvoje ši, daug riams, kaip į vajų reikia at ties pranešime pasitaikė dvi kilimai; didelis balkonas išklo
Vytenis Lietuvninkai
kraštų mačiusi, mokslininkė siliepti su naujais įnašais, klaidos. Mirimo data turi būti tas kilimu; 2 auto. garažas su
4536 W.63th Street
kaip
reikia
kaupti
Draugo
rugsėjo 8 d., gimimo kraš automatinėmis
taipgi yra buvusi keletą kar
durimis.
Chicago, IL 60629
fondo
kapitalą,
kaip
galima
tas - Lietuva. Už klaidas atsi Savininkui išvykstant, kaina
tų, ir ne trumpai.
(Skersai gatves nuo „Draugo")
užbaigti
milijoną
prašo
Gaidas-Pslos
laid.
Ir šį sykį Amerikoje ją globo
sumažinta.
Tik $70,900.
Tel.: 773-284-0100
Rudens vajaus laiškai jau namai.
jo prof. dr. Jonas ir dr. Ra
Teirautis: tel. 706-424-7274.
Valandos pagal susitarimą
beldžiasi
į
visų
„Draugo"
skai
(sk.)
munė Račkauskai. Viešnia
(sk.)

DRAUGO FONDAS

PIRMIEJI RUDENS VAJAUS
AUKOTOJAI
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